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ใช้ AI ช่วยระบบนำทำง GPS
สถาบันวิจัย เมสซาชูเซส MIT ร่วมกับสถาบันวิจยั คอมพิวเตอร์ กาตาร์ ใช้
Artificial Intelligence, AI. มาช่วยในระบบนาทาง GPS โดยนาเอาภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมมาใช้ร่วมกับคุณสมบัติถนนในแผนที่ดิจิตลั เพื่อช่วยในระบบนาทาง GPS
ช่วยให้ผู้ใช้ทางทราบว่าทางข้างหน้าเป็นถนนกี่ช่องจราจร ที่จอดรถข้างหน้าอยู่ที่
ไหน เป็นต้น การทาแผนที่อย่างละเอียดเพื่อช่วยในการนาทางนั้นค่าใช้จ่ายสูงมาก
และใช้เวลามากด้วย จึงมีเพียงบริษัทใหญ่ๆอย่าง google ที่ทาได้โดยส่งรถออกไป
เก็บภาพรายละเอียดมาทาแผนที่ ซึ่งก็ต้องทาให้ทันสมัยตลอดเวลา แต่ก็ยังมีอีกวิธีที่
ง่ายกว่า โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมที่มีโปรแกรมไว้ให้มันตรวจและทาการเก็บภาพ
การเปลีย่ นแปลงโดยอัตโนมัติ แต่ก็อาจมีปัญหาจากต้นไม้หรือสิ่งต่างๆบังภาพ จึง
เป็นงานท้าทายการวิจัยของคณะนี้ที่ได้พัฒนาระบบ Road Tagger ที่ใช้ร่วมกับ
ภาพถ่ายดิจติ อลของระบบถนนเดิมแล้วทาการคาดเดาว่าสภาพที่ถูกบดบังนั้นน่าจะ
เป็นอย่างไร เช่น ถนนน่าจะมี กี่เลน หรือบ้านต่อไปควรเป็นบ้านเลขที่ใด
ระบบ Road Tagger อาศัยการผสมผสานของเครือข่ายประสาทเทียม
(CNN) ที่ใช้กันทั่วไปสาหรับการประมวลผลภาพ และเครือข่ายกราฟนิวรัล
(GNN) ที่สามารถจาลองความสัมพันธ์ระหว่างจุดที่เชื่อมต่อในกราฟ ที่เป็นที่
นิยมใช้วิเคราะห์สิ่งต่างๆ เช่นเครือข่ายสังคม เครือข่ายของพลศาสตร์ของ
โมเลกุล จากต้นทางถึงปลายทางใช้ข้อมูลดิบเพื่อประมวลผลลัพธ์ออกมาโดย
อัตโนมัติ ไม่ต้องใช้คนช่วย ระบบ CNN ใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมของ
ถนนที่ต้องการตรวจ และระบบ GNN จะตัดแบ่งซอยภาพนั้นออกเป็นส่วนๆ
ละราว 20 เมตร แต่ละส่วนภาพจะแบ่งกันด้วยจุดและเชื่อมต่อเนื่องกันด้วย
แนวถนน ในแต่ละจุด ระบบ CNN ขยายและแยกคุณลักษณะภาพของถนน
ส่วนนั้นๆและแชร์ข้อมูลกับสภาพแวดล้อมรอบๆข้าง มันทาไปตลอดทั้งแนว
ถนน โดยที่บางจุด อาจได้ข้อมูลสภาพถนนของจุดอื่นๆมาประกอบด้วย แล้ว
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ระบบ Road Tagger จะใช้ข้อมูลทั้งหมดมาเพื่อประเมินและคาดเดาสภาพ
ในส่วนที่ถูกบดบังอยู่ได้
ในการฝึกใช้ระบบ Road Tagger นี้ นักวิจัยจะใช้แผนที่ถนนที่ไม่มีสิ่ง
บดบัง และภาพถ่ายดาวเทียม เพือ่ ให้ผู้ฝึกหัดได้เห็นถึงการทางานของระบบ
เช่น ระบบจะแสดงภาพของถนนต่างๆใน 20 เมือง แล้วนามาเปรียบเทียบ
กับแผนที่ google ผลปรากฎว่าระบบ Road Tagger นี้ สามารถนับจานวน
ช่องจราจรของถนนได้ถูกต้องถึง 77% และบอกสภาพถนนได้ถูกต้องถึง
93% นักวิจัยกาลังจะพัฒนาต่อไปให้ระบบ Road Tagger นี้สามารถใช้กับ
การวิเคราะห์ประเมินสภาพที่จอดรถ หรือช่องรถจักรยานต่อไป

ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงตรงทำงคนข้ำมทำง

เพื่อให้การข้ามทางในเวลากลางคืนมีความปลอดภัยมากขึ้นทางบริษัท
Traffic and Parking Control Co. Inc. ได้ประดิษฐ์ไฟฟ้าแสงสว่างตรงทาง
ข้ามให้ส่องสว่างครอบคลุมตลอดความยาวทางข้าม เพราะปกติไฟฟ้าแสง
สว่างส่องเพียงครึ่งทาง แม้จะมีอุปกรณ์เตือนทางข้ามอย่างไฟกระพริบ ก็ยังมี
คนถูกรถชนตายมากถึงร้อยละ 75 หรือราว หกพันคนต่อปี เพราะคนขับรถ

อ ุปกรณ์จรำจรเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
ผู้ผลิตอุปกรณ์จราจรสงเคราะห์ TWM กาหนดเป้าไว้ว่าในปี 2563 นี้
อุปกรณ์ร้อยละ 75 จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไฟสัญญาณต่าง ๆ จะใช้พลัง
แสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ พลังงานไฟฟ้าจากแรงลมหรือจากแบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออน เพื่อให้เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทางผู้ผลิตตั้งเป้าจะเพิม่ สัดส่วนมาก
ขึ้น และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ทั้งผู้ใช้รถและใช้ทางเท้ามากขึ้นด้วย ตอนนี้
กาลังพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถตรวจวัดมลภาวะที่ปลดปล่อยจากอุปกรณ์
จราจรสังเคราะห์ต่าง ๆ ได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ทสี่ ามารถแจ้งเตือนน้า
ท่วมได้ด้วยในพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย
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มองไม่เห็นคนข้ามทางในที่มืด ระบบใหม่นี้จึงปลอดภัยมากขึ้น ระบบนี้
ประกอบด้วย - ไฟเตือน LED ที่ส่องสว่างเมื่อจะมีคนข้าม - ไฟส่องสว่าง
ตลอดเวลากลางคืน ยืดอายุแบตเตอรีให้มีอายุใช้งานยาวนานขึ้น - ใช้ร่วมกับ
ระบบการเตือนอัจฉริยะอื่นๆได้ – สามารถโฟกัสไปยังกลุม่ ใหญ่ที่ข้ามทาง สร้างให้คงทนต่อสภาพอากาศเลวร้าย ทั้งนี้เพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุด
ระบบไฟส่องสว่างแบบนี้ใช้เทคโนโลยีเฉพาะที่ให้ความสว่างต่อพื้นที่ของถนน
ก่อนถึงทางข้าม และส่องลาแสงไปถึงตรงกลางถนน ทาให้มองเห็นคนข้าม
ทางชัดเจน นอกจากนี้ทางผู้ผลิตยังมีผลิตภัณฑ์เตือนว่ามีคนข้ามทางโดยใช้
ตัวตรวจจับตรวจวัดอุณหภูมิคนเพื่อส่งสัญญาณ Thermal camera และ
ระบบนี้ ยังสามารถแยกแยะได้ว่า เป็นคนยืนรอข้ามทาง หรือคนเดินข้างทาง
คนที่เดินออกไปจากทางข้าม หรือเดินเข้ามาหาทางข้ามด้วย

กำรทดสอบค ุณภำพทำงแบบใหม่
กว่า 40 ปีมาแล้วที่การทดสอบคุณภาพของงานก่อสร้างทางใช้แบบสุ่ม
ตัวอย่าง เจาะเก็บตัวอย่างมาทดสอบโดยอาศัยหลัการทางสถิติเพือ่ กาหนด
จานวนตัวอย่าง ซึ่งมีความไม่แน่นอนมาก ยิ่งกับวัสดุที่แตกต่างกันด้วย อีกทั้ง
ข้อสมมติฐานของวัสดุ กรรมวิธีในการก่อสร้าง ผลที่ได้มาเป็นค่าเฉลี่ยจาก
พื้นที่เล็กน้อย ขณะทีย่ ังมีพื้นที่อีกจานวนมหาศาลที่ไม่ได้ทาการทดสอบ ซึ่ง
อาจมีจุดอ่อนอยู่ก็ได้ การทดสอบแบบต่อเนื่อง Continuous testing ย่อม
ดีกว่าได้ผลแน่นอนครบถ้วนกว่า
อุปกรณ์ทดสอบใหม่นี้ ประกอบด้วยส่วนสาคัญ 3 ส่วน คือ
1. ระบบบดทับอัจฉริยะ Intelligent Compaction, IC.
2. ระบบใช้แสงอินฟาเรดวัดอุณหภูมขิ องมวลรวมที่ใช้ปูผิว
3. Ground Penetration Radar, GPR.
ในส่วน ของ IC นั้นอุปกรณ์บดทับติดด้วยอุปกรณ์เชื่อมกับคอมพิวเตอร์
เพื่อตรวจความแน่นและแรงสท้อนกลับเพื่อหาความแกร่ง stiffness ของผิว
ซึ่งมันขึ้นกับค่า resilient modulus ของวัสดุ ที่ตรวจสอบความแน่นของ
การบดทับได้อย่างต่อเนื่องทุก ตร.ซม. ในส่วนของตัวอินฟาเรดวัดอุณหภูมิ
มันจะตรวจวัดอุณหภูมติ ่อเนื่องตลอดของการบดทับทาให้รู้ถึงความแตกต่าง
ของอุณหภูมิของพื้นที่ผิวส่วนต่างๆ ในส่วนของ GPR นั้นวัดความแน่นหรือ
ช่องว่างอากาศ air void ในมวลผิวทุก ตร. ซม.ทาให้ได้ค่าข้อมูลมากกว่า
แบบเดิมมากมาย หากเกิดเสียหายภายหลังสามารถมาดูที่ข้อมูลนี้เพื่อหา
สาเหตุความเสียหายได้

มวลรวมผิวที่บดทับแน่นแล้ว หากมีช่องว่างอากาศมากจะกรอบง่าย
เพราะอากาศเข้าไป oxidation กับแอสฟัลต์ แต่ถ้าบดทับมากเกินไป ทา
ให้มวลหินแตกย่อย ก็จะเกิดร่องล้อ หรือยางเยิ้มได้ ทาให้อายุผิวทางสั้นลง
ได้ ด้วยระบบการตรวจสอบคุณภาพผลงานใหม่นี้ ทาให้อายุการใช้งานของ
ผิวทางยาวนานมากขึ้น
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รถตรวจสภำพผิวทำง
ที่ผ่านมาการตรวจสภาพผิวทางใช้คนเดิน
ตรวจหรือนั่งรถตรวจการที่ใช้ความเร็วต่าตรวจ
ไปตามถนน ซึ่งใช้เวลาและเสีย่ งอันตรายมาก
ต่อมามีการใช้รถตรวจสภาพผิวทาง Road assessment vehicle ทีส่ ามารถตรวจรอยแตกร้าว

ร่องล้อ และหลุมบ่อได้ โดยพัฒนามาเป็นลาดับ
จนวิ่งตรวจด้วยความเร็วเท่ากับรถอื่นๆที่ 80
กม/ชม แต่ด้านความแข็งแรงของโครงสร้าง
ทาง ต้องแยกตรวจสอบด้วยเครื่องมือ Falling
weight deflectometer ปัจจุบันมีรถตรวจ
สภาพทาง Intelligent Pavement Assessment Vehicle, iPAVe. ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วน
คือ ส่วน Hawkeye platform ที่ใช้ตรวจสภาพ
ความเสียหายของผิวทาง เช่นรอยแตกร้าว หลุ่
มบ่อ ความเรียบ ร่องล้อ และความฝืดหรือ
หยาบของผิวทาง อีกส่วนหนึ่งคือ high precision doppler laser ที่ใช้วิ่งตรวจการแอ่นตัว
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deflection ของผิวทาง ที่ความเร็วปกติ 80
กม/ชม แล้วนาข้อมูลมาแปลงเป็นความมั่นคง
แข็งแรงของโครงสร้างผิวทาง ในอัฟริกาใต้ มี
ทางหลวงทั้งหมด 750,000 กม เป็นถนนที่ใช้
เดินทางได้ทุกฤดูกาลราว 165,000 กม เป็น
โครงข่ายที่ใหญ่และระยะทางยาวมาก
การ
ตรวจสภาพผิวทางเพื่อนาข้อมูลมาบริหาร
จัดการงานบารุงรักษาทางจึงต้องใช้เวลามาก
เมื่อมี iPAVe ทาให้งานง่ายและรวดเร็วขึ้น

รถตรวจผิวทางนี้ มีกล้องดิจิตอลติดไว้ 5
ตัว เพื่อเก็บภาพความคมชัดสูงของสภาพผิวทาง
และสินทรัพย์ทางหลวงอื่นๆข้างทาง
โดยมี
ระบบ GPS ช่วยในการกาหนดตาแหน่งของ
ภาพหรือส่วนของทางหลวงได้อย่างแม่นยามาก
ข้อมูลเหล่านีน้ ามาวางแผนบริหารจัดการบารุงรักษา
ทางได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ เพราะมันเป็นข้อมูล
ต่อเนื่องครอบคลุมทุก ตร ซม. ของพื้นผิวทาง

หลวง การวัดรอยแตกร้าว ใช้คลื่นเลเซอร์กว้าง
4 เมตรตรวจไปตามผิวทาง และมีกล้องเก็บภาพ
แบบ 3 มิติ นามาประมวลผลเพือ่ แสดงให้เห็นถึง
ลักษณะการแตกร้าวของผิว ในด้านความราบเรียบ
ของแนวทางใช้ digital laser profiler, DLP. ทา
การตรวจวัดความเรียบของทางตามแนวล้อทั้ง
2 ข้าง ในส่วนของร่องล้อ ใช้อุปกรณ์ ACD ที่วัด
รูปตัดตามขวางของถนน เพื่อนามาประมวลดู
ความลึกร่องล้อ ในส่วนของความหยาบของผิว
ทางใช้วัดด้วยเลเซอร์ 3 ตัว 2 ตัวจะอยู่ในแนว
ล้อรถแต่ละข้าง โดยอีกตัวอยู่ตรงกลาง เพื่อ
ตรวจสอบค่าเฉลี่ย
การทางานตรวจวัดค่าการแอ่นตัว deflection ทาได้ราว 20,000 กม ต่อปี เป็นข้อมูล
ต่อเนื่องตลอดที่ทุกๆ 5 เมตร เทียบกับวิธี falling weight ที่ทาได้เพียง 4,600 กม ต่อปีและ
ยังเป็นข้อมูลของช่วงทุก 200 เมตรด้วย

ใช้ถนนต้องจ่ำยเงิน
ที่ผ่านมา รัฐเป็นคนจ่ายงบประมาณเพื่อพัฒนาดูแลโครงสร้างทางหลวง
โดยใช้รายได้จากภาษีน้ามันเชื้อเพลิงมาดาเนินการ แต่ภาษีนี้ไม่ได้รับการ
ปรับเพิ่มมานาน และนับวันการใช้เชื้อเพลิงลดลงทาให้มีงบไม่พอ หลายๆ
องค์กรพยายามหางบจากค่าผ่านทางมาช่วย แต่ก็ยังไม่พอทาให้ถนนมีสภาพ
แย่ การจราจรติดขัด และได้รับการต่อต้านจากผู้ใช้ทาง ขณะเดียวกัน
เครื่องยนต์รถมีประสิทธิภาพดีขึ้นประหยัดเชื้อเพลิง หรือการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า ยิ่งทาให้ภาษีเชื้อเพลิงเก็บได้น้อยลงมาก รถใช้พลังงานไฟฟ้าใช้ทาง
โดยไม่ต้องจ่ายภาษีเชื้อเพลิง ดังนั้นการเก็บค่าใช้ทางจึงจาเป็นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งรถใช้พลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันระบบสื่อสารระหว่างรถกับรถหรือรถกับ
โครงสร้างข้างทางพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก ดังนั้นการเก็บค่าผ่าน

ทางตามสภาพการจราจรติดขัดมากน้อยบนถนนจึงเป็นสิ่งที่สามารถทาได้ไม่
ยาก คนใช้ถนนในเมืองที่การจราจรคับคั่ง ต้องจ่ายค่าใช้ทางมากกว่าผู้ใช้ทาง
ในชนบทที่รถไม่มาก แต่การเก็บนั้นต้องให้เหมาะสมกับขีดความสามารถใน
การระบายรถของถนนด้วย คือเก็บเงินเขาแล้ว การจราจรต้องคล่องตัว
พอสมควร อีกประการหนึ่ง การเก็บค่าธรรมเนียมใช้รถตามน้าหนักของ
รถยนต์น่านามาพิจารณา เพราะรถที่น้าหนักมากย่อมมีขนาดใหญ่ใช้พื้นที่ผิว
ถนนมากกว่า และมีขดี การทาลายถนนมากกว่าด้วย

ควำมปลอดภัยบนทำงหลวง
สหรัฐฯมีปัญหาด้านความปลอดภัยในการใช้ถนนมาก ในปี 2561 มีคนตายจากอุบัติทางถนนเกือบ 36,000
คน แม้ว่าสถิตินี้จะลดลง 2.4% จากปีก่อนหน้านี้ แต่สภาพทางหลวงในสหรัฐฯก็ไม่ปลอดภัยตามมาตรฐาน เพราะคนใช้ทางที่
เปราะบางหรือคนเดินเท้า คนขี่จกั รยาน ยังมีอัตราการตายที่สูงขึ้น โดยปีที่ผ่านมาคนเดินเท้าถูกรถชนตาย 6,283 คนเพิ่มขึ้น
3.4% คนขี่จักรยานถูกชนตาย 853 คน เพิ่มขึ้น 6.3% โดยเฉพาะเพศหญิงที่ขี่จักรยานถูกขนตายเพิ่มขึ้นถึง 29.2% เพื่อ
แก้ปัญหา รถยนต์ได้ถูกพัฒนาเอาระบบป้องกันการชน เช่นระบบห้ามล้ออัตโนมัติ ระบบเตือนรถวิ่งออกนอกเส้นทาง หรือระบบ
เตือนมีคนเดินเท้าอยู่ข้างหน้า แต่บางระบบก็ไม่มีประสิทธิภ์ าพ เช่นเตือนคนข้างหน้ารถและหยุดรถอัตโนมัติ ที่มีการทดสอบที่
ความเร็วรถต่าในเวลากลางวัน ปรากฎว่าระบบไม่ทางาน ยังเกิดการชนมากถึงร้อยละ 60 ขณะเดียวกันการทดสอบระบบ
ป้องกันอื่นๆก็ยังทาต่อไป เช่น การเตือนคนขับรถที่อ่อนหล้าแล้วหลับใน เพราะจากข้อมูลของตารวจพบว่าเหตุรถชนกันกว่า
แสนรายนั้นมีสาเหตุจากความหล้าหลับในและเป็นเหตุให้มีคนตาย 1,550 คน บาดเจ็บอีก 71,000 คน ขณะที่การพัฒนาเทค
โนโลยีเ่ พื่อป้องกันรถชนคนดาเนินการไป แต่ผู้ประกอบการผลิตรถยนต์นามาใช้จริงน้อยมาก เพื่อต้องการให้รถมีราค่าไม่แพง
สนองตอบต่อตลาดระดับล่างและปานกลางรับได้

รัฐบาลมีนโยบายที่จะลดอุบตั ิเหตุและการสูญเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางถนนลงอย่างน้อยร้อยละ
30 ให้ได้ภายในปี 2563 นี้ สถิติเดิมมีคนตาย 1,214 คน ในปี 2561 ปัญหาใหญ่คือยังไม่มีการเก็บสถิติและการวิเคราะห์ถึง
สาเหตุของการชนกันของรถอย่างจริงจัง จึงยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าความเร็วเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุหรือไม่ ทางการได้กาหนด
ยุทธศาสตร์ในการลดอุบัติเหตุ โดยกาหนดถึงปัจจัยที่ต้องรณรงค์หลายประการ ซึ่งก็ได้ผลบ้างสาหรับการลดคนขี่จักรยานถูก
รถชนตายลดลงร้อยละ 29.6 แต่คนใช้จักรยานยนต์กลับตายมากขึ้นกว่าเดิม 8.9 %
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กระทรวงการขนส่งบราซิล ร่วมกับโครงการตรวจสอบความปลอดภัยของถนนนานาชาติ International Road Assessment Program, iRAP. ทาการตรวจสอบสภาพถนนทั้งประเทศ เป้าหมายเพือ่ ลดคนสูญเสีย
ชีวิตในอุบัติเหตุรถชนบนถนน ด้วยการปรับปรุงถนนให้ปลอดภัยมากขึ้น โครงการจะติดตามหาสาเหตุและปัญหาของ
อุบัติเหตุบนถนนที่มีความเสี่ยงสูงของประเทศ เพื่อลดจานวนคนตายที่มากถึงปีละ 47,000 คน จะนาเอาวิธีการที่
ประเทศอื่นๆใช้แก้ไขปรับปรุงแล้วได้ผลมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไข

กำรพัฒนำทำงหลวง
แผนพัฒนาทางหลวงในภาคใต้ระยะทางรวมราว 1,000 กม จะช่วยเร่งให้เศรษฐกิจ
ของภูมิภาคใต้เจริญเติบโตขึ้น โดยระยะแรก ทางหลวงระหว่างช่วงสมุทรสงคราม ถึงชุมพรระยะทางราว 660 กม อยู่
ระหว่างการก่อสร้าง และเมื่อเสร็จจะช่วยให้การเดินทางรวดเร็วขึ้น ช่วยให้เศรษฐกิจของภาคใต้ดีขึ้น ระยะทีส่ อง จะ
เป็นการศึกษาความเหมาะสมของโครงการทางหลวงจากชุมพรไปยังสงขลา และระยะทีส่ ามจะแบ่งเป็นสองส่วน โดย
ส่วนหนึ่งคือการเชื่อมติดต่อระหว่างสมุทรสาครกับสมุทรสงคราม อีกส่วนหนึ่งคือระหว่างสุไหงโกลกถึงสงขลา
ด้วยการสนับสนุนจากเงินกู้ของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ADB. เนปาลจะพัฒนา
ปรับปรุงทั้งทางหลวงและสะพาน โดยมีทางหลวง Prithvi ที่เชื่อมติดต่อระหว่างเมืองหลวงกัฐมันฑุกับภูมิภาค
Terai ที่มีมูลค่าราว 254 ล้านดอลลาร์ โดยเงินกู้ 195 ล้าน ส่วนที่เหลือ รัฐบาลจะหางบมาสนับสนุน มีการ
ขยายทางหลวงจากเดิม 2 ช่องเป็น 4 ช่องจราจร ในช่วงระหว่าง Pokhara ไปยัง Abukhaireni โดยสะพาน
หลายแห่งได้รับการปรับปรุงไปก่อนแล้ว แต่ก็ยังมีที่ต้องปรับปรุงตามแผนพัฒนาทางช่วงนี้ต่อไป
แหล่งเงินกู้ JICA มอบเงินกู้ 1.2 พันล้านดอลลาร์ให้ฟิลิปปินส์เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานถนนและสะพาน 8 โครงการ ได้แก่ ทางด่วน Central Luzon Link และทางแยกต่างระดับในเมืองหลวงมา
นิลา ทางวงแหวนเลี่ยงเมือง และแผนบูรณะปรับปรุงทางหลวงทั้งประเทศ เช่นทางสาย Marawi ในมินดาเนา และ
ทางเลี่ยงเมือง Davao โดยทางเลี่ยงเมืองนั้นจะมีอุโมงค์อยู่ด้วย 2.3 กม นอกจากนี้มีการปรับปรุงเพิม่ ความแข็งแรง
ให้สะพาน Lambinga และ Guadalupe ให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวที่รุนแรงได้
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ถนนข้ามทะเลเพื่อเชื่อม
ซาอุดิอราเบียกับบาเรน อยูร่ ะหว่างการว่าจ้างทีป่ รึกษา ทีป่ ระกอบด้วย
กลุม่ บริษัท AECOM, KPGM,และ CMS.ให้ศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการ ด้วยวงเงินค่าจ้าง 8.9 ล้านดอลลาร์ ค่าก่อสร้างทางสายนี้
คาดว่าราว 3.5 พันล้านดอลลาร์ โดยแนวทางใหม่นี้จะขนานไปกับ
ทางเดิม King Fahd ที่เปิดใช้งานไปแล้วตั้งแต่ 2529 ปัจจุบนั
การจราจรเพิ่มมากขึ้นเกินขีดความสามารถในการระบายรถ ทางใหม่
นี้จะมีทั้งทางเดินรถและทางรถไฟ โดยมีความยาวเท่าเดิม ประมาณ
25 กม.

กำรป้องกันโครงสร้ำงคอนกรีต
งานก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ทเี่ ลียบแม่น้าเทมส์ในลอนดอนได้ใช้เทคโนโลยี
ใหม่ในการป้องกันการกัดกร่อนทั้งคอนกรีตและเหล็กเสริม โดยใช้สาร Cementitious Coating 851 ที่เป็นสารพวกโพลีเมอร์ที่กันน้าได้ ในการป้องกัน
ใช้สารนี้ฉาบปิดบนผิวหน้าคอนกรีตหนาราว 2 มม. ช่วยให้คอนกรีตคงทน
ยาวนานตามอายุการออกแบบ ด้วย Flexcrete Technology นี้ การฉาบผิว
ด้วยสารนี้หนาเพียง 2 มม มีผลเท่ากับความหนาของคอนกรีตที่หมุ้ เหล็กเสริม
หนา 10 ซม. สารนี้ใช้ได้กับคอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นพิษ
ระหว่างก่อสร้างหรือการบ่มคอนกรีต มันทาให้เนื้อคอนกรีตต้านทานต่อการ
ซึมผ่านของน้า แม้ภายใต้แรงดันน้าที่ขนาด 10 บาร์ มันเป็นชั้นเอลคาไลน์ที่
แข็งหนาสามารถต้านการแทรกซึมของกาซพวกกรด ความชื้นคลอไรด์ และ
สารเคมีต่างๆได้ จุดเด่นของสารนีค้ ือมันสามารถต้านทานการแทรกซึมเข้าของ
คลอไรด์ได้นานกว่า 25 ปี
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โลกร้อนกระทบงำนบำร ุงทำง
ภาวะโลกร้อนในปัจจุบันแปรเปลี่ยนไปเร็วกว่าอดีตมาก ทั้งนี้เป็นผลจากการกระทาของคน และการเติบโตของพืชตามธรรมชาติ พืชพันธุ์บางอย่างทน
ต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปไม่ได้ ล้มหายตายสูญพันธุ์ไป หรือไม่ก็มีการเคลื่อนย้ายไปเติบโตถิ่นอื่นที่สถาวะอากาศเหมาะ โดยอาศัยธรรมชาติช่วย เช่นลม
พัดพาหรือมนุษย์นาไป ทาให้กระทบต่อระบบนิเวศมาก อุณหภูมทิ ี่เปลี่ยนไปแม้จะเล็กน้อยแต่อาจกระทบต่อการกลายพันธุ์ของพืช ในบางพื้นที่ทสี่ ภาพ
อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเช่นแถบเมอร์ดิเตอเรเนียน ที่มีอุณหภูมิสูงมากในฤดูร้อนที่แห้งแล้ง มีทั้งพายุและน้าท่วม ย่อมทาให้ความสมดุลของระบบ
นิเวศเปลีย่ นไป ต้นไม้ผลิดอกแตกใบต่างไปจากช่วงเวลาเดิม การสังเคราะห์แสงของพืชถูกกระทบทาให้การดูดซับกาซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลง ในยุโรป
หลายพื้นที่ พืชท้องถิ่นถูกพืชต่างถิ่นจากแถบร้อนบุกรุก นี่แสดงถึงสภาวะที่โลกร้อนขึ้น การแพร่ขยายของพืชเหล่านี้ย่อมกระทบต่องานบารุงรักษาทาง
สะพาน โดยเฉพาะโครงสร้างสะพาน ทางลอดหรือถนนมักถูกการชอนไชของรากพืชทาให้เกิดความเสียหาย การขจัดวัชพืชข้างทางและการควบคุมย่อมทา
ให้การบริหารจัดการมีปญ
ั หา งบใช้จ่ายต้องเพิ่มขึ้น ดังนั้นถึงเวลาแล้ว ที่จะต้องพิจารณาถึงปัญหาโลกร้อนที่จะกระทบต่อโครงสร้างทางด้านขนส่ง การ
วางแผนจัดการกับเรื่องพืชที่มีส่วนทาให้โครงสร้างพื้นฐานชารุดเสียหาย
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1 คนขับรถในเมือง Guadalajara ใน เม็กซิโก ต้องประสบพายุลูกเห็บ
ที่รุนแรงมาก ทาให้ถนนมีหิมะสูง 1.50 เมตร รถถูกพายุหิมะพัดตกถนนไป
กว่า 50 คัน และยังทาลายบ้านเรือนไปอีก 200 กว่าหลัง สภาพอากาศ
วิปริตนี้เกิดขึ้นหลังจากอุณหภูมิขึ้นไปสูง 30 องศาเมื่อ 24 ชั่วโมงก่อนหน้านี้
*** บ้านเราเจอแค่ฝนตก ทางสไลด์ ก็บ่นแล้ว ต่างปะเทศเจอมากกว่า ทั้ง
พายุ หิมะ ไฟป่า ดินถล่ม

2

ที่สะพาน Governor Mario M Cuomo มีรังนกเหยี่ยว Falcon ทาไว้
ใต้สะพาน และในรังนั้นมีไข่กาลังกกอยู่ 4 ใบ ทางการจึงให้เด็กๆแข่งกันตั้ง
ชื่อลูกนกที่จะฟักเป็นตัวทั้ง 4 ตัวนี้ รังนกนี้อยู่ใต้สะพานนี้มีรถวิ่งผ่านตลอด
วันและอยู่สูงจากระดับน้าในแม่น้าฮัดสัน 128 เมตร
*** อุตสาห์หนีไปทารังในที่เสี่ยง ลับตามากแล้วยังมีคนไปเห็นจนได้ โชคดีที่
เป็นนกเหยี่ยว สัญลักษณ์ประจาชาติสหรัฐอเมริกา เลยไม่ถูกรบกวนมาก
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หนุ่มหนึ่งเข้าร่วมการเปลือยกายขีจ่ ักรยานโลกที่จัดในนิวออลีน เพือ่
ดึงดูดความสนใจของผู้ชม เขาแบกอาวุธปืนไรเฟิลและปืนพกติดตัวไปด้วย
นายอาเภอเห็นแล้ว ไม่สบอารมย์จึงเข้าไปเตือนเขาและขอยึดอาวุธปืนไว้
ก่อนจนกว่าจะเลิกงานนี้ และปรับเขาข้อหาพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะใน
โอกาสไม่ควร
*** อันที่จริงคนที่เปลือยกายนั้น ไม่น่าจะสะดวกในการพกพาอาวุธเลยนะ
โดยเฉพาะปืนพก จะห้อยไว้ตรงไหนของร่างการละ และการแก้ผ้าขีจ่ ักรยาน
ยังไม่ดึงดูดความสนใจผู้คนเพียงพออีกหรือ หรือว่าปืนประจากายนั้นเล็ก
มาก
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ในช่วงที่อากาศร้อนมากๆในเยอรมนี ตารวจจับชายทีข่ ี่สกูดเตอร์นาย
หนึ่ง ด้วยข้อหาขับขี่จักรยานยนต์โดยไม่คานึงถึงความปลอดภัย เขาสวม
หมวกนิรภัยตามกฎหมาย แต่นอกจากรองเท้าแตะอีกคู่หนึ่งแล้ว ทั้งตัวเขา
เปลือยเปล่าหมดเลย ตารวจแจ้งว่าหากเขาเกิดล้มลงกลิ้งไปตามถนน เขาจะ
ได้รับอันตรายบาดเจ็บมาก โดยเฉพาะอวัยวะส่วนสาคัญของร่างกายเขา ที่
อ้างอากาศร้อนนั้น เขาควรสวมชุดบางๆและพรมน้าให้ชุ่มๆเพือ่ ให้มีความ
เย็นขณะขับขี่รถไป
*** การเปลือยกายท่ามกลางอากาศร้อนแดดแรงนั้น เสี่ยงต่ออาการ sun
burn หรือการเป็นมะเร็งผิวหนังมาก โดยเฉพาะอวัยวะที่ไม่ค่อยได้ถูกแดด

หลักสูตรกำรฝึกอบรม
1. หลักสูตร นายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างทาง
รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563

3. หลักสูตร การออกแบบและควบคุมคุณภาพโครงสร้างผิวทางและงานบูรณะ
รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2563

2. หลักสูตร Road Safety Audit
รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2563
Download ใบสมัครได้ที่ http://www.roadassothai.com

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
ROADS ASSOCIATION OF THAILAND

เชิญเข้าชม web site ของสมาคมทางหลวง www.roadassothai.com
สานักงาน : 216/11-12 อาคารสงขลา 2 ถนนบอนด์ สตรีท เมืองทองธานี ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0-2984-0836 โทรสาร 0-2984-0326
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