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ปีที่ 19 ฉบับท่ี 6 เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 

รายงานการศึกษาท่ีเผยแพร่ใน the Journal of Structural Engineering 

ของมหาวิทยาลัย  Texas A&M University และ the University of Colora-

do  นาย Boulder รวมกับนักวิจัยอื่นๆและกลุ่มอตุสาหกรรม ได้วิจัยการ

ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพาน   เป็นเทคนิคท่ี ไมเ่หมือนใครและมปีระสิทธิภาพ

มาก ในการประเมินความเป็นไปได้ของการออกแบบสะพานท่ียังอยู่ในข้ันตอน

การวิจัยและพัฒนาในระยะเริ่มต้น 

สะพานป้องกนัแผน่ดินไหว 

สะพานส่วนมาก โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อแผ่นดินไหว มีความอ่อนไหวต่อ

การเสยีหายและต้องท าการซ่อมแซม ปัญหาคือ ต้องซ่อมแซมจุดใดส่วนใดของ

สะพานท่ีมีความเสยีหายต่างกันไมเ่ท่ากัน ต้องใช้เงินค่าซ่อมเท่าไร ใช้เวลาเท่าไร 

ซึ่งวิศวกรออกแบบใหม่ๆยังไม่ค่อยรู้เรื่องเหล่านี้  งานวิจัยนี้ให้ค าตอบแก่ค าถาม

เหล่านี้และใช้ส าหรับการออกแบบสะพานแบบใหม่ โดยใช้หลักเกณฑ์ที่แทบไม่

ค่อยได้เคยใช้ในวิศวกรรมโครงสรา้งมาก่อน 

สะพานส่วนมากเป็นแบบเสาคอนกรีตที่เทลงบนแบบหล่อท่ีท าให้เปน็รูปร่าง

หลายแบบ การออกแบบจะค านงึถึงความแข็งแรงท่ีจะรองรับน้ าหนักของตัวเอง

และน้ าหนักจรอื่น ๆ เช่นการสัญจรของยานพาหนะ อย่างไรก็ตาม หากมี

เหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด โครงสร้างดังกล่าวอาจแตกหัก

เสียหาย และการแกไ้ขซ่อมแซมนัน้จะมีราคาแพง ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงหาวิธีการ

ออกแบบที่เรียกว่า  hybrid sliding-rocking bridge คือ แทนท่ีจะเป็นสะพาน

คอนกรีตล้วนๆ สะพาน sliding-rocking จะมเีสาทีม่ีข้อต่อรองรับโครงสร้าง ที่

เป็นส่วนท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากแขนขา ดังนั้นในกรณีที่เกิดแผ่นดนิไหว ข้อต่อ

จะยอมให้พลังงานบางส่วนจากการเคลื่อนที่ของพื้นดินไหวกระจายไป ในขณะที่

ส่วนต่างๆเคลื่อนที่เล็กน้อยเลื่อนเข้าหากันแทนท่ีจะงอหรือแตก 
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นี่เป็นเพียงด้านทฤษฎีที่จะเป็นไปได้ แต่ยังไมม่ีข้อมูลเกี่ยวกับการ

ท างานของมันในสถานการณ์จริง จึงเป็นท่ีมาของการทดสอบใหม่ท่ีพัฒนา

โดย Texas A&M และ University of Colorado ของนาย Boulder  

เพื่อให้รู้ว่าต้องซ่อมแซมอยา่งไร เราต้องรู้ก่อนว่าสภาพความเสยีหายเป็น

อย่างไร เนื่องจากหลักเกณฑ์นี้ใหม่มาก จึงยังไม่มีผลงานอดีตที่จะใช้เพื่อ

ศึกษาได้ตามหลักวิชาการ ดังนั้นเราจึงใช้วิธีที่แปลกใหม่ในการเติมเตม็

ช่องว่างในความรู้ของเรา โดยการสรรหาคณะผู้เชี่ยวชาญดา้นความ

เสียหายและการซ่อมแซมสะพาน ด้วยการเชิญผู้เชี่ยวชาญ 8 ท่านจาก

สถานศึกษาและผู้ประกอบการงานสะพานมาร่วมตรวจดสูภาพความ

เสียหายในการทดลองสะพานท่ีออกแบบสะพานเป็นแบบ hybrid sliding

-rocking เพื่อพิจารณาวิธีการซ่อมแซมและประเมินค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมแซม  จากนั้นคณะวิจัยก็มาท าการซ่อมแซมสะพานตามข้อแนะน า

ของผู้เชี่ยวชาญ แล้วทดลองดูว่าเมื่อมีแผ่นดินไหวแบบเดียวกัน สภาพ

สะพานจะอยู่คงทนได้หรือเสยีหายอย่างไร เปรียบเทียบกับเมื่อยังมิได้

ซ่อมแซม 

จากการทดสอบ พบว่า สะพานที่ออกแบบตามหลักเกณฑ์ใหม่นี้ มี

ความเสยีหายน้อยกว่าสะพานที่ออกแบบแบบเดิม โดยเสาตอม่อมีความ

เสียหายน้อยมากเมื่อต้องรับแรงแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากๆอย่างที่ไมค่่อยมี

เกิดขึ้น และความเสยีหายที่เกดิขึน้นั้นซ่อมแซมได้เร็วมากเพียง เก๊า grout 

หรือเสริมแรงด้วย carbon fibers ไม่ต้องใช้วิธีการพิเศษใดๆ 

งานซ่อมสะพานนั้นยุ่งยากใช้เวลาและงบประมาณมาก ส่งผลกระทบ

ต่อผู้ใช้ด้วย การออกแบบสะพานแบบใหม่นี้ อาจต้องใช้ค่าก่อสร้าง

มากกว่าแต่คุ้มคา่ในระยะยาว เพราะมั่นคงแข็งแรงกว่า ไม่ต้องซ่อมแซม

และเสียโอกาสใช้สะพานระหว่างการซ่อมแซม  

ป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส ์

คนท่ีขับรถบนทางหลวงระหว่างรฐั I-15  ในรัฐยูท่าจะได้เห็นปา้ย
จราจรทีม่ีข้อความสร้างสรรค์ นัน้เป็นจุดมุ่งหมายของกรมการขนส่งรัฐยู
ท่า ที่ต้องการดึงความสนใจคนขับรถให้สนใจป้ายจราจร โดยใช้ป้าย
แปรเปลีย่นข้อความได้ สื่อสารกบัคนขับรถ เพื่อให้ปรับพฤติกรรมในการ
ขับรถให้มีความปลอดภยั ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการเสยีชีวิตเป็น
ศูนย์ ป้ายจราจรอีเล็กทรอนิคนี้มีประโยชน์มากในช่วงวันหยุดวนัส าคัญ
ของชาติ มันช่วยกระตุ้นให้คนขับรถสนใจป้ายที่มีข้อความเตือนให้
ระมดัระวังมากขึ้นเพื่อความปลอดภัย อย่างในช่วงเทศกาลฮัลโลวนีจะมี
ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นข้อความ “แม้แต่ผีกไ็ม่ได้ส่งเสียงโห่ในรถ ขับรถ
อย่างมีสติ” และเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา ทางกรมการขนส่งได้ใช้
ข้อความ “ให้เข็มขัดนิรภัยรั้งคุณไว้ เพื่อคุณจะได้มีวันวาเลนไทน์” ในช่วง
ที่คนท างานต้องท างานอยู่ที่บ้านระหว่างโควิด 19 ระบาด  มีขอ้ความ
ปรากฎที่ป้าย ขั้นแรก “ ใช้ Zoom เพื่อการประชุม หยุดการใช้รถ” และ
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ในขั้นที่ 2  ป้ายขึ้นว่า “ระวังความเร็วของคุณ” หรือ “การขับเร็วเกิน
พิกัด ไม่ใช่วิถีชีวิตใหม่” ป้ายจะขึ้นข้อความเร้าใจ ขบข า เพื่อมิให้ขับรถ
ผิดพลาด ไม่เกิดอุบตัิเหตุรุนแรง คนส่วนมากท่ีต้องเสียชีวิตบนทางหลวง
เนื่องมากจากพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสม เช่น ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ละความ
สนใจในการขับรถ โดยจะใช้ข้อความเตือนว่า “ทุกวินาทีที่ขับรถ อย่าสน 
Tik Tok”  และทุกเช้าวันจันทร์ ป้ายจะขึ้นข้อความเหตุการณ์ต่างๆ
เกี่ยวกับช่วงวันหยุดที่ผ่านมาหรือเหตุการณ์ที่เป็นข่าวใหญ่ แต่พยายาม
หลีกเลี่ยงข่าวการเมือง 

ในวันแรกของ สัปดาห์แห่งการตระหนักถึงการตอบสนองต่อเหตกุารณ์
การจราจรแห่งชาติ มีข้อความขึ้นว่า “ ช่วยให้ทางรถอื่นท่ีเปิดไฟกระพริบ
วับวาบ” ทั้งนี้ เพื่อต้องการย้ าเตอืนผู้ใช้รถนั้นให้ทางต่อรถฉุกเฉินตา่งๆที่เปิด
ไฟวับวาบ เช่นรถต ารวจ รถกู้ชีพหรือรถดับเพลิง วันขอบคุณพระเจ้าก าลังใกล้
เข้ามา ป้ายจะขึ้นข้อความ “ อย่าต้องเป็นไก่งวง ขับรถด้วยความระวัง” หรือ 
“ขับรถข้ามแม่น้ าหรือป่าเขา อย่าลืมคาดเข็มขัดนริภยั และตื่นตัวตลอดเวลา”  
แม้ว่าจะมีป้ายเตือนเพื่อให้คนขับรถปลอดภัยและไมม่ีการสูญเสียชีวิต แต่ก็ยัง
มีคนตายจากอุบัติเหตุบนถนน แม้มีรถวิ่งน้อยลงบนถนน ดังนั้นในฤดูหนาวท่ี
ก าลังย่างเข้ามา ต้องเตือนให้คาดเข็มขัดนิรภยั ระวังมากขึ้น เพราะถนนลื่น  
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ช่วงโรคระบาด ดีต่อขนสง่สาธารณะ 

ในปี 2563 ท่ีมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐฯ เป็นโอกาสดีของระบบขนส่วงมวลชน แม้ว่าโรคระบาดท าให้การเดินทางลดน้อยลง รายได้จากค่า

โดยสารและภาษีเชื้อเพลิงพลอยลดลงด้วย มาตรการหรือแผนงานดา้นขนส่งท้องถิ่นหลายประการทั่วประเทศได้รับการอนุมตัิจ านวนมากเป็นประวัติการณ์ 

ผู้คนในพ้ืนท่ี อ่าวซานฟานซิสโกโวตให้ใช้มาตรการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิม่เพื่อมาช่วยการท างานของกรมการขนส่งรัฐแคลิฟลอเนีย คุณเจสสกิ้า เจนกินส์ 

ทนายความของซานโฮเซผู่้พิการทางสายตาและพึ่งพาบริการขนส่งสาธารณะ ด้วยบริการรถไฟโดยสารที่เช่ือมระหว่างซานฟรานซิสโก กับซิลิคอนวัลเลย์ 

เฝ้าดผูลการลงคะแนนอย่างใจจดใจจ่อ เพราะเธอต้องใช้รถสาธารณะเท่าน้ัน และแล้วก็โชคดีที่คนสองในสาม ลงคะแนนให้ขึ้นภาษีได้ ในออสตินรัฐเท๊กซสั 

มีการขึ้นภาษีทรัพย์สินเพื่อมาช่วยสนับสนุนทุนวงเงิน 7 พันล้านดอลลาร์เพื่อขยายบริการรถโดยสารและรถราง  ชาวเมืองออสตินจะได้เห็นเมืองมากขึ้น 

และสนุกกับการเดินทางไปรอบ ๆเมืองมากขึ้น มีโอกาสได้ใช้ระบบขนส่งทางรางที่ขยายออกไปในยามค่ าคืนเมื่อการแพร่ระบาดของโควดิสิ้นสดุลง 

ชาวเมืองมอนตาน่า รัฐอารค์านซัส ได้ให้ความเห็นชอบกับมาตรการด้านการขนส่งไม่น้อยกว่า 15 มาตรการ ท่ีมีมลูค่า 3,800 ล้านดอลลาร์ และเงนิ

ส่วนมากมาจากการขึ้นภาษีแม้ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยและโรคระบาดโควิด 19 อัตราการอนุมัตินีม้ีมากถึง 92% ของมาตรการขนส่งในปี 2563 ถือเป็น

ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ เป็นการมองไปในอนาคต  เพราะระบบขนส่งสาธารณะเป็นจุดเชื่อมต่อของปัญหาที่ท้าทาย ท่ีเรามีในสังคมตั้งแต่ความเท่า

เทียมด้านสิ่งแวดล้อมและโอกาสทางเศรษฐกิจจริงๆแต่การระบาดท าให้เกิดวิกฤตการขนส่ง จ านวนผูโ้ดยสารลดลงมากถึง 90% ในขณะที่รายได้จากภาษี

ในท้องถิ่นลดลง ประชาชนส่วนมากจึงยอมเสียสละให้ขึ้นภาษไีด ้

ในช่วงต้นของการแพร่ระบาด พระราชบัญญัติ CARES ของรัฐบาลกลางได้ให้เงินช่วยเหลือฉุกเฉินแก่หน่วยงานขนส่งมูลคา่ 25,000 ล้านดอลลาร์ แต่ 

ระบบยังต้องการเงินอีก 32,000 ล้านดอลลาร์โดยไมม่ีทางที่จะหาให้ได้ ท าให้ท้องถิ่นขาดงบที่จะมาพฒันาเพิ่มระบบขนส่ง เงินท่ีได้มาเพียงพอเพื่อการ

บริหารจดัการด าเนินการเท่าน้ัน 

เนื่องจากผู้มสีิทธิเลือกตั้งมากระจกุตัวอยู่ในเมืองมากขึ้น  ท้องถิ่นจึงเต็มใจท่ีจะเก็บภาษีเองจากคนในเมืองมากขึ้นเพื่อเป็นทุนในการพัฒนาระบบขนส่ง 

ส่วนว่า ผู้มสีิทธ์ินั้นจะใช้บริการจรงิหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง  

ทนุเพ่ือพฒันาพ้ืนท่ีท่องเท่ียวสดุฮอต 

ในการประชุมร่วมพิเศษ ของ สภาเมืองโมอับ และคณะกรรมาธิการ 

แกรนด์เคานต์ี (Moab/Grand County) กับสมาชิกของคณะกรรมการ

ประสานงานภูมภิาค โครงการ Arches Hotspot เพื่อตรวจสอบข้อเสนอ

โครงการของคณะกรรมการขนส่งสภารัฐยูท่า ท่ีเสนอมาเพื่อรับการ

พิจารณาใหจ้ัดสรรกองทุนเพื่อพัฒนาจุดท่องเที่ยวสุดฮอต Hotspot  

กองทุนส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว Arches Hotspot  Fund นี้ เป็นการจัดสรรครั้งเดยีวท่ีไดร้ับอนุญาตโดยร่างกฎหมายของรัฐที่ผา่นในปี 2560 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพดา้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ และใช้จ่ายในโครงการที่ตรงตามหลักเกณฑ์ 3 ประการ ได้แก ่ลดความแออัดของ

การจราจร สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และ เพิม่โอกาสในการพักผ่อนหย่อนใจและการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้สร้างกลุ่มศึกษาเจาะลึกเพื่อ

พัฒนาแนวคิด และในปี 2561 ไดย้ื่นข้อเสนอโครงการสร้างที่จอดรถในตัวเมืองโมอับ และเมืองโมอับ และได้รับเงินสนับสนุน 10 ล้านเหรียญสหรัฐส าหรับ

โครงการนี้ แตเ่มื่อเริ่มการออกแบบ ก็ถูกประชาชนต่อต้านท าให้ผู้น าท้องถิ่นต้องเจรจากับกรมการขนส่งรัฐยูทาห์เพื่อยกเลิกโครงการที่จอดรถ หลังการ

หารือกันหลายเดือน จึงน าเสนอโครงการใหม่ โดยก าหนดขั้นตอนการเสนอโครงการใหม่เป็น 3 ข้ันตอน คือ 1. การอนุมัติโครงการโดยกรรมาธิการสภา 2. 

เดินหน้าต่อไป 3. รับการเห็นชอบให้ท าโครงการโดยกรมการขนส่งรฐัยูท่า และกรรมาธิการด้านการขนส่ง 

โครงการที่เสนอใหม่ เป็นการก่อสร้างอาคารที่จอดรถในเมือง และทางเดินอเนกประสงค์ใน Spanish Valley โดยอาคารที่จอดรถจะออกแบบให้มีท่ี

จอดรถได้ 155 – 188 คัน อยู่บนทางสายหลักของเมือง Main Street ที่มีอาคารจอดรถเดิมอยู่ก่อนแล้ว ค่าก่อสร้างราว 33,000 – 38,000 ต่อ 1 ช่อง

จอดรถ กรรมการขอให้เพิ่มการจดัภูมิทัศน์และสิ่งอ านวยความสะดวก โดยค่าก่อสร้างอาคารที่จอดรถทั้งหมดนี้ทางกรมการขนส่งรัฐเป็นผู้ออก ส่วนการจดั

ภูมิทัศน์และสิ่งอ านวยความสะดวกอเนกประสงค์นั้นอาจต้องให้หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นเป็นผูจ้่ายเอง โดยทางกรมการขนส่งค านึงถึงเรื่องการลดความ

แออัดของการจราจร ทางท้องถิ่นจึงควรดูแลเรื่องความสวยงาม แมจ้ะท าหลังจากนั้นกไ็ด้ 
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ถนนประจไุฟฟ้าได ้ 

ในเขตเทศบาลนคร Tel Aviv-Yafo บริษัทเดินรถโดยสารไฟฟ้า 

Electreon and Dan Bus ได้เริม่โครงการน าร่องถนนเพื่อให้มีการประจุ

พลังงานไฟฟ้าแบบไรส้าย ให้แก่รถโดยสารสาธารณะ เป็นงานแรกใน

อิสราเอล โครงการนี้จะเริม่ที่  สถานีรถไฟ มหาวิทยลยั Tel Aviv และ 

สถานี Klalzkin ใน Ramat Aviv เป็นถนนยาว 2 กม โดยมีช่วงที่ประจุ

ไฟฟ้ายาว 600 เมตร รถโดยสาร Dan ที่ประกอบเป็นพิเศษสามารถประจุ

ไฟฟ้าได้จากถนน ElectReon ทีอ่ยู่ข้างใต้รถได้ และจะเริม่ให้บริการแก่

นักศึกษาในเร็วๆนี้ ทางองค์กรท้องถิ่นให้ความส าคัญมากต่อการท าให้

อากาศในเมืองสะอาด ระบบการขนส่งที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจะช่วยสนบัสนุน

การลดมลภาวะทางอากาศและเสยีงดัง ช่วยส่งเสรมิการขนส่งที่สะอาด 

โครงการนี้ยังไม่อาจท าไปด้วยความราบรื่น เพราะต้องใช้งบประมาณ

ต่อเนื่อง 5 ปี และต้องมีค่าบ ารุงรักษาราวปลีะ 5 แสนดอลลาร์ ซึ่งทาง

กรมการขนส่งจะสนับสนุนงบให้ในช่วงสามปีแรก และทางท้องถิ่นต้องรับรอง

ว่าจะหางบมาใช้จ่ายในปีท่ี 4 และ 5 ยังไมม่ีการพิจารณาว่าค่าบรกิารที่จอด

รถจะเก็บเท่าไร และทางผู้แทนกรมการขนส่งเสนอว่า ส าหรับระบบขนส่ง

สาธารณะนั้นควรได้รับงบประมาณจากองค์กรขนส่งมวลชนรัฐบาลกลาง เพื่อ

ให้บริการต่อผู้มรีายได้น้อย ส่วนรถโดยสารที่น าไปสู่แหล่งท่องเที่ยว   Arches 

National Park นั้น ไม่ควรไดร้บังบสนับสนุนน้ี  หลายฝ่ายยังกังวลกับการ

พิจารณาโครงการนี้ ที่เร่งรีบเกินไปอาจบกพร่องควรพิจารณาให้รอบคอบ

ก่อน แต่ทางคณะกรรมการรบัรองว่าจะดูอย่างรอบคอบก่อนเริม่โครงการ 

ส าหรับทางเดินอเนกประสงค์ใน Spanish Valley นั้นจะมีทั้งทางคนเดิน 

และทางจักรยาน จาก Mill Creek ทางเหนือสุด ไปยังชายขอบระหว่างเขต 

Grand และ San Juan ทางตอนใต้ และอาจขยายต่อลงใต้ไปอีกในอนาคต มี

การท าประชาพิจารณ์ทั้งแบบประชุมและออนไลน์รวมทั้งทั้งส ารวจถามความ

คิดเห็น  โครงการนี้ เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น  

ถนนประจุพลังงานไฟฟ้า ElectReon นีไ้ดผ้่านการทดสอบภายใน

พื้นที่ทดลองที่ Beit Yanai  ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีเพื่อการเกษตร แถบชายฝั่งทะเล

เมดิเตอเรเนียน ห่างไปทางเหนือของเมือง Netanya ราว 6 กม ทาง

ผู้บริหารโครงการนี้ นาย Oren Ezer กล่าวว่า โครงการนี้เป็นหน้าตา่งอวด

ผลงานสู่โลก ในการที่จะเปลี่ยนระบบขนส่งสาธารณะในเมืองชุมชน เมื่อ

การทดลองนี้สมัฤทธ์ิผล เราจะประมวลผลและขยายเพิ่มออกไปยังเมือง

อ่ืนๆ  
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การจองท่ีจอดรถบรรทกุ  

ในยุโรปมีการจองที่จอดรถบรรทุกล่วงหน้าได้แล้ว โดยเริ่มต้นใช้ในฝรั่งเศส ที่ 

Calais จากนั้นก็มีเพิ่มขึ้นอีกที่ Tournan en Brie ใกล้ปารสี โดยการจองนี้เป็น

แบบดิจีตอล งานนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง Bosch กับ BSH Hausgeräte ซึ่งเป็น

ผู้บริหารจัดการที่จอดรถ ท าให้การหาที่จอดรถในพื้นที่ใกล้ปารีสสามารถจอง

ล่วงหน้าได ้ที่จอดรถบรรทุกนี้จะมผีู้มาใช้บริการราววันละ 100 คัน และจะมีขบวน

รถบรรทุกมาใช้ราว 25 ขบวนต่อวัน การขนส่งของนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาที่

จอดรถให้ได้ไม่ว่าเวลาใดเพื่อส่งของตามก าหนด ในขณะเดียวกันก็ควรมีความ

ยืดหยุ่นในการเช่าท่ีจอดรถท่ีไม่ไดใ้ช้งานให้กับบริษัทขนส่งอื่น ๆ นั่นคือสิ่งส าคญัยิ่ง

ในการบริหารจัดการพื้นท่ีจอดรถให้คุ้มค่า ท าให้ผู้ปฏิบตัิงานสามารถจัดการที่จอด

รถประมาณ 25 คันได้อย่างยืดหยุ่น การบริหารแบบนี้ต้องใช้ร่วมกับแพลตฟอร์ม

จองที่จอดรถล่วงหน้าด้วยระบบดจิีตอลของ Bosch ระบบจะแสดงพ้ืนท่ีว่างใน

ขณะนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและคนขบัรถบรรทุกรู้ว่ามีที่จอดรถว่างเท่าไรช่องไหน แล้ว

ท าการจองออนไลน์ผา่นแอป ณ เวลานั้น การช าระเงินค่าจอดกส็ามารถจ่ายผ่าน

ระบบดิจตีอลด้วย ระบบน้ีช่วยให้เราใช้ท่ีจอดรถอย่างเต็มประสิทธิ์ภาพ และช่วยให้

ผู้ต้องการเข้าจอดรถเข้าจอดได้ทันทีเมื่อต้องการ นอกจากน้ี เรายังเอื้อให้กลุ่ม

รถบรรทุกที่ต้องการพื้นท่ีเพื่อการพักรถหรือพักผ่อนตามกฎหมายก าหนด 

อปุกรณป้์องกนัการชน  

  บริษัท Highway Care ได้น าเอาอุปกรณ์ป้องกันการชน P-4 ออกสู่ตลาดมา

ตั้งแต่ ยุค 2000 และนับถึงปัจจุบัน ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์การชนน้ีไปแล้วไม่น้อย

กว่า 5 หมื่นชุด ภายใต้ข้อตกลงกับบริษัท SMA ทางบริษัท Highway Care จะ

จัดหาอุปกรณ์และวิธีการส าหรับทางหลวงความเร็วสูงแบบครบวงจร รวมถึงส่วน

ปลาย หรือเทอรม์ินัลที่ใช้ติดตั้งป้องกันการชนท่ีความเร็วสูง  และที่ความเร็วตา่งๆ

ในการใช้งาน ตั้งแต่ 50 ถึง 110 กม/ชม ในลักษณะการชน 6 แบบ ทั้งการชนแบบ

แฉลบขนานข้างๆ หรือชนแบบปะทะตรงๆ นอกจากน้ียังมเีครื่องบรรเทาการชนกัน

กระแทกท่ีมีความกว้างต่างๆถึง 43 แบบ บริษัท SMA Road Safety นี้ก่อตั้งข้ึน

เมื่อปี 2554 ได้พัฒนาระบบป้องกันการชนมากกว่า 30 ระบบ โดยเฉพาะอุปกรณ์

ป้องกันการชนกระแทก และปลายป้องกันการชน นับตั้งแต่ปี 2559 ได้พัฒนา

ระบบตดิตามและบริหารจัดการอย่างอัจฉริยะ การติดตั้งและซอ่มแซมอุปกรณ ์

ให้กับ SMA  
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แสงยวีูฆา่เช้ือโควิด19  

หลังท าการทดลองเป็นเวลา 6 สปัดาห์เมื่อต้นปีนี้ และพบว่าแสงยูวีใช้ฆ่าเช้ือ

โรคได้ดี อุปกรณ์แสง UV ที่ใช้ฆ่าเช้ือโรคได้กว่า 200 ช้ินถูกติดตั้งที่บันไดเลื่อน

ของสถานีรถไฟใต้ดินในนครลอนดอน เพื่อท าความสะอาดราวจับอยา่งต่อเนื่อง ท่ี

สถานีรถไฟใตด้ิน Heathrow T123 Tube station และไดผ้ลดี จึงมีการตดิตั้ง

ให้แก่ราวบันไดเลื่อน หน่ึงในสี่ของทั้งระบบท้ังหมด อุปกรณ์นี้ออกแบบมาเพื่อ

เสรมิระบบการท าความสะอาดต่อต้านไวรสัที่มีอยู่อย่างกว้างขวางของ Transport 

for London (TfL’s) มีการติดตั้งกับบันไดเลื่อนและใช้การเคลื่อนไหวของบันได

เลื่อนเพื่อขับเคลื่อนหลอด UV ทีส่ลายสิ่งปนเปื้อนเพื่อฆ่าเชื้อบนพ้ืนผิวอย่าง

ต่อเนื่อง ท่ีสถานี Kings Cross St Pancreas station อุปกรณ์ยูวีท่ีตดิตั้งไว้และ

ขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากไดนาโม จ านวนหกตัว สามารถฆ่าเช้ือโรคบนพ้ืนผิว

ราวบันไดเลื่อนไดผ้ลถึงร้อยละ 99.9 ดังนั้นจะติดตั้งเพิม่อีกในสถานทีี่มีผู้คน

หนาแน่นต่อไป เช่น สถานี Bond Street, Charing Cross, Green Park, Lon-

don Bridge, Paddington, Tottenham Court Road, Victoria และ Water-

loo. 

ในขณะที่แสง UV ไดร้ับการพสิูจนแ์ล้วว่าสามารถฆา่เชื้อโรคไวรสัได้ แต่ 

Covid-19 ก็ยังใหม่เกินไปส าหรับการทดลองทางคลินิกท่ีคล้ายคลึงกัน ที่จะสรุป

ได้ว่าใช้ไดผ้ลดีในสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยแสง UV กไ็ด้

แสดงให้เห็นว่าใช้ไดจ้ากการทดลองของ TfL เพื่อใช้ท าความสะอาดพื้นผิวราว

บันไดเลื่อน อย่างน้อยก็ไดผ้ล 50% ทางองค์กรพยายามท าให้ระบบขนส่งมีความ

สะอาดถูกสุขอนามัย และผู้ใช้รถไฟใต้ดินร้อยละ 50 มักไดร้ับการบาดเจ็บที่บันได

เลื่อน ยิ่งเมื่อเกดิโรคระบาดโควดิ 19 ผู้ใช้บริการหลีกเลี่ยงท่ีจะจับราวบันได ซึ่งยิ่ง

เสี่ยงอันตรายจากอุบัตเิหตุ จึงหวังว่าเมื่อติดอุปกรณฆ์่าเช้ือน้ี ร่วมกับการฆ่าเชื้อ

ด้วยน้ ายา Dettol แล้ว คนจะไว้ใจมากขึ้นท่ีจะจับราวบันได  

ทางองค์กรขนส่งตรวสอบอย่างสม่ าเสมอและไม่พบมเีชื้อโรคอยู่ และเมื่อ

เดือนที่แล้วก็เริม่โครงการตรวจสอบร่วมกับ Imperial College London โดย

เก็บตัวอย่างทั้งจากพ้ืนผิวและอากาศจากระบบรถไฟใตด้ิน และรถโดยสาร
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สาธารณะมาตรวจสอบเป็นเวลาสี่เดือน และที่ผ่านมาก็ยังไม่พบเช้ือโรค 

ทางกรมขนส่งยังคงรณรงค์ต่อเนื่องด้วยการใช้สารท าความสะอาดระดับ

โรงพยาบาลที่ฆ่าได้ทั้งแบคทีเรียและไวรัส มีจุดวางน้ ายาท าความสะอาด

กว่าพันจุดทั่วท้ังระบบการขนส่งสาธารณะ และทุกคนต้องสวมหน้ากาก

อนามัยโดยไมม่ีข้อยกเว้น  ขณะทีอ่ังกฤษประกาศการระบาดอยู่ท่ีระดับ 2 

ทางกรมขนส่งก็ไดม้ีข้อแนะน าแกผู่้โดยสารเพื่อให้การเดินทางปราศจาก

โรคตดิต่อ เช่น การเลี่ยงไปใช้เดิน หรือข่ีจักรยาน หรือถ้าจ าเป็นต้องใช้รถ

สาธารณะให้เตรยีมวางแผนเส้นทาง ทุกคนต้องรักษาอนามัย สวม

หน้ากาก เว้นระยะห่างสังคม โดยบนบันไดเลื่อนให้ท้ิงระยะห่าง 3 

ขั้นบันได และอย่าเดินแซงหน้าคนอื่นๆ  

แบตเตอร ีเพ่ือแบคอพัคอมพิวเตอร ์

แบตเตอรี่ Econolite’s ZincBlue2 (UPS) ที่ใช้เพื่อแบคอัพ

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าไดถู้กน ามาใช้ในกรมการขนส่งรัฐฟลอริด้า 

แบตเตอรี่นีเ้ป็นแบบดิจตีอลอัจฉรยิะที่ใช้นวัตกรรมเคมี นิเกลิ-สังกะสี เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม ต่างจากแบตแบบเดิมทีเ่ป็นพวกกรดกับตะกั่ว แบ

ตแบบใหม่นี้ ใช้เพื่อให้พลังเสริมกับระบบไฟสัญญาณตามทางแยก และ

เครื่องมือ IT ต่างๆเมื่อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าดับ มีองค์กรภาครัฐต่างๆด้าน

การคมนาคมกว่า 165 แห่งใน 40 รัฐใช้แบตนี้ เพื่อความปลอดภยั 

ประหยดั และเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพียงเปลีย่นจากแบ

ตเตอรเีดิมที่ใช้น้ ากรดกับตะกั่ว มาเป็นแบบ นิเกลิ-สังกะสี แบตแบบนี้ ลด

ค่าใช้จ่ายในการใช้งาน ไม่เป็นภยัต่อผู้ใช้หรือสิ่งแวดล้อม และทนทานกว่า

แบบเดิมถึง 2 เท่า มีการรับประกนัยาวนานถึง 5 ปี และด้วยสภาพอากาศ

ของรัฐฟลอริด้า ที่มีฤดูร้อนยาวนาน อากาศร้อน และมีพายุมรสมุมาก 

แบตเสริมนี้ย่อมมีประโยชน์มาก เมื่อไฟฟ้าดับ และแบตแบบใหม่นี ้ มีทั้ง

ขนาดและน้ าหนักครึ่งหน่ึงของแบตแบคอัพแบบเดิม ดังนั้นจึงสามารถใช้

กับอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่ เพราะต้องการพื้นท่ีไมม่าก ไมต่้องติดตั้ง

อุปกรณ์เสรมิ หรือที่ยึดโยงภายนอก 
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ในอังกฤษที่เขต Northumberland มีชายคนหนึ่งขณะขับรถไปตาม

ทางพบเห็นชายหญิงคู่หนึ่งเข็นรถเด็กโดยมีลูกทารกของเขาอยู่ในรถเข็นนั้น

ด้วย ไปตามเส้นกึ่งกลางทางหลวงหมายเลข A1 เขาบันทึกภาพไว้ดว้ยกล้อง

หน้ารถ ด้วยความตกใจจึงรีบแจ้งต ารวจท้องที่ให้ทราบเหตุที่น่าอันตรายทั้ง

ต่อครอบครัวเขาและคนใช้รถคนอื่นๆ  

*** สงสัยเจอพิษเศรษฐกิจ สิ้นหวังสิ้นคิดหรือติดเชื้อโรคโควิด 19 เลยคิดฆ่า

ตัวตายหมู่ด้วยวิธีนีก้ระมัง แต่มันเดือดรอ้นคนอื่น และถ้าไม่ตายหมด คนที่

เหลือยิ่งล าบาก 

1 ต ารวจจริงนิวยอร์ค เจอต ารวจปลอมแต่งกายเลียนแบบต ารวจและแต่งรถ

ด้วยไซเรนและไฟวับวาบบนหลังคารถ เมื่อต ารวจจริงถูกเรียกเพื่อหยุดตรวจ หลัง

แสดงตัวตนด้วยบัตรต ารวจจริง เจ้าต ารวจปลอมรีบเผ่นขึ้นรถเขาแล้วขับบึ่งวิ่ง

ออกไปด้วยความเร็ว 140 กม/ชัว่โมง สวนทางรถที่วิ่งอยู่บนทางด่วน ที่สุดก็ถกู

สกัดจับไว้ได้ พร้อมกบัตั้งข้อหาหลายกระทง ร่วมทั้งแอบอา้งตนเป็นต ารวจด้วย  

*** สงสัยต ารวจนิวยอร์คก็มีการต้ังด่านลอยจับรถท าผิดกฎหมายจราจรเยอะ

แบบบ้านเรา จนหนุ่มนีม้องเห็นเป็นหนทางหาเงินทางหนึ่ง คราวซวยเจอของจริง

เข้า คงโดนไปหลายกระทง แอบอ้างเปน็เจ้าหน้าที่ต ารววจ ขับรถเร็วเกินพกิัด ขับ

รถผิดทิศทางสวนทางรถอื่นน่าอันตราย และขับรถโดยประมาท  

2 

หนุ่มอังกฤษต้องเสียหนา้เมื่อเขาตั้งใจจะไปแคมป์ตกปลากับเพือ่น โดยตั้ง GPS ไว้ที่

ต าแหน่งของแคมป์ที่นัดหมายกับเพือ่นไว้ แทนที่จะไปยังจุดหมาย อุปกรณ์น าทางกลับพาเขาไป

ตามเส้นทางขรุขระและดินเลนจนรถเขาติดหล่มไปต่อไม่ได้ จึงต้องเรียกเพื่อนๆมาช่วย หลังรออยู่

นานกวา่ 3 ชัว่โมง เพื่อนๆก็มาชว่ยพาเขาไปยังจุดหมาย เป็นที่ขบขันของเพื่อนๆอย่างยิ่ง  

*** นึกว่ามีอปุกรณ์น าทางแน ่ เลยไม่ง้อให้เพื่อนช่วยน าทาง สุดท้ายเสียหนา้เพราะอ้าย GPS  

น่าจะรู้นะว่า อ้ายตัวนี้มันเชื่อถอืไม่ได้มานานแลว้ ดีนะทีจุ่ดที่หลงเข้าไปยังมีสัญญาณโทรศัพท ์

ซ้ือแผนที่ทางหลวงของสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย ชัวร์กวา่ เส้นทางถกูต้อง ปัจจบุัน มี

ทางหลักของทางหลวงชนบท และม ีอีแมพ e-Map ที่สามารถเรียกดูจาก iPhone ได้ด้วย  

3 
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