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ข่าวและกิจกรรม  01
▪ การสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ครั้งที่ 1 จัดโดย REAAA

▪ กรมทางหลวงชนบทได้รับรางวัล The International Road 

Federation’s Global Road Achievement Awards 

(GRAA) ประจาํปี พ.ศ. 2563

▪ สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย ขอร่วมแสดงความยินดีกับท่าน

ปลัดกระทรวงคมนาคม ดร.ชยธรรม์ พรหมศร

▪ สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย เข้าร่วมสัมมนาและรับมอบ

เกียรติบัตรในฐานะองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

ต่อเนื่อง (CPD) ของสภาวิศวกร

▪ การอบรมหลักสูตร Road Safety Audit (RSA) รุ่นที่ 11

▪ การสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ครั้งที่ 2 จัดโดย REAAA

▪ ขอเชิญชวนส่งผลงานบทความวิชาการ เข้าร่วมในงาน 18th IRF 

World Meeting & Exhibition 

สาระน่ารู้  04 
▪ โครงการ ทางแยกต่างระดับใต้ดิน Rozelle interchange

▪ การทําแผนซ่อมบํารุงเครื่องจักรก่อสร้าง

▪ อุปกรณ์ช่วยในการขับรถ

▪ ความเร็วรถในการชนกัน

▪ มาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รถไฟ

▪ ทางแยกต่างระดับแบบ Diverging Diamond Interchange 

▪ ความปลอดภัยคนขี่จักรยานและใช้ทางเท้า

▪ ระบบอัจฉริยะช่วยให้สะพานใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

▪ สนามบินในชุมชน 

เรื่องข าขัน  13
หยุดรถคลายเครียด

การจัดฝึกอบรม  14
ปฎทิินการจัดฝึกอบรม ประจําปี พ.ศ. 2564

Roads Association of Thailand สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
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ข่าวและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 สมาคมวิศวกรรมงานทางแห่ง
เอเชียและออสตราเลเซีย (Road Engineering Association of Asia 
and Australasia, REAAA) จัดสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 
(Webinar Series #1) ภายใต้หัวข้อ “ผลกระทบจาก COVID-19 ต่อ
ภาคการคมนาคมและขนส่งทางถนน” โดยการสัมมนาในครั้งนี้ มี
วิทยากรเป็นผู้แทนจากประเทศสมาชิก จ านวนทั้งสิ้น 5 ประเทศ 
ได้แก่ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์

กรมทางหลวงชนบท ได้รับรางวัลชนะเลิศทางถนน 2020 Global Road Achievement Award 
(GRAA) ในสาขาความปลอดภัย ประจ าปี พ.ศ. 2563 จากสมาพันธ์ทางหลวงนานาชาติ (International 
Road Federation หรือ IRF) จากผลงานเรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบ
บูรณาการ (Integrated Road Safety Management Development Project)” โดย ส านักงาน
ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง กรมทางหลวงชนบท ซึ่งเป็นการพัฒนาการด าเนินงานในด้านความ
ปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวงชนบท เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน โดยมีแนว
ทางการด าเนินงานดังนี้

• การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัยทางถนน
• การพัฒนาคู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
• การพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
• การพัฒนาแนวทางการยกระดับความปลอดภัย

การสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ครั้งที่ 1 จัดโดย REAAA

รายละเอียดของการสัมมนาสามารถรับชมผ่าน YouTube

กรมทางหลวงชนบทได้รับรางวัล The International Road Federation’s 
Global Road Achievement Awards (GRAA) ประจาํปี พ.ศ. 2563

การด าเนินงานตามแนวทางดังกล่าว ท าใหส้ามารถลดจ านวนอุบัติเหตุและจ านวน
ผู้เสียชีวิตบนโครงข่ายทางหลวงชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรมทางหลวงชนบท 
มีหน้าที่ในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท โดยมีถนนในความ
รับผิดชอบมากกว่า 47,000 กิโลเมตร คิดเป็น 10% ของถนนทั้งประเทศ ดังนั้นกรม
ทางหลวงชนบท จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญที่ต้องแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
อย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของถนน

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 IRF ได้มีการมอบรางวัล The International Road 
Federation’s Global Road Achievement Awards ให้แก่ ผลงานที่เกี่ยวกับ
นวัตกรรมทางถนนโดยแบ่งรางวัล ออกเป็น 12 สาขา ได้แก่ 1. การบริหารจัดการ
สินทรัพย์และบ ารุงรักษา 2. การก่อสร้าง 3. การออกแบบ 4. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. การบริหารโครงการก่อสร้าง 6. การเงินและเศรษฐศาสตร์ของโครงการ 7. การ
จัดการคุณภาพ 8. การวิจัย 9. ความปลอดภัย 10. เทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือ และ
กระบวนการผลิต 11. การจัดการจราจรและระบบการขนส่งอัจฉริยะ และ 12. การวาง
ผังเมืองและความคล่องตัว โดยในทุกปีจะมีผลงานร่วมส่งเข้าประกวดกว่า 100 
ผลงาน มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จาก IRF และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มา
คัดเลือกผลงานที่โดดเด่นที่สุด เพื่อชนะรางวัล การได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็น
เครื่องยืนยันความเป็นเลิศทางถนนระดับโลกในสาขานั้นๆ สมาคมทางหลวงแห่ง
ประเทศไทย ขอร่วมแสดงความยินดีและความภาคภูมิใจกับกรมทางหลวงชนบท ที่
ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมา ณ โอกาสนี้ด้วย
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ข่าวและกิจกรรม

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย ขอร่วมแสดงความยินดีกับท่าน
ปลัดกระทรวงคมนาคม ดร.ชยธรรม์ พรหมศร ที่ได้รับรางวัลนักเรียน
ทุนรัฐบาลไทยดีเด่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธา ประจ าปี 2563 ในงาน
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และพิธี
มอบเข็มประกาศเกียรติคุณนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุน
รัฐบาลไทยดาวรุ่ง วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ รอยัล พารากอน
ฮอลล์ สยามพารากอน กรุงเทพฯ

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย เข้าร่วมสัมมนาและรับมอบเกียรติบัตรในฐานะองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ของสภาวิศวกร 
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ช้ัน 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย ขอร่วมแสดงความยินดีกับ
ท่านปลัดกระทรวงคมนาคม ดร.ชยธรรม์ พรหมศร

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย เข้าร่วมสัมมนาและรับมอบเกียรติบัตรใน
ฐานะองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ของสภาวิศวกร
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รศ.ดร.สรวิศ นฤปติิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ร่วมบรรยาย (Theme Speaker) ในงานสัมมนาออนไลน์ของสมาคม
วิศวกรรมงานทางแห่งเอเชียและออสตราเลเซีย ครั้งที่ 2 (REAAA Webinar Series#2) โดยน าเสนอในหัวข้อ "COVID-19 PANDEMIC AND 
TRANSPORT IN THAILAND" เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 15.00 - 17.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

Roads Association of Thailand สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย

ข่าวและกิจกรรม

สหพันธ์ทางหลวงนานาชาติ (International Road
Federation: IRF) ขอเชิญชวน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัย 
ตลอดจนผู้ประกอบการด้านการขนส่ง ส่งผลงานและน าเสนอ
บทความวิชาการ เข้าร่วมในงานประชุมระดับโลกของสหพันธ์ทาง
หลวงนานาชาติครั้งที่ 18 (18th IRF World Meeting & 
Exhibition : A Global Summit & Technology Showcase) 
ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2564 ณ นครดูไบ ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ (UAE)   

รายละเอียดของการสัมมนาสามารถรับชมผ่าน YouTube

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทยได้จัดการอบรม
หลักสูตร Road Safety Audit (RSA) รุ่นที่ 11 เมื่อวันที่ 
16-18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ 
ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจ านวน 23 คน 
จากภาครัฐและเอกชน ซึ่งให้ความสนใจเรื่องความปลอดภัย
ของพื้นที่ก่อสร้างและการตรวจสอบความปลอดภัยในงานทาง

การอบรมหลักสูตร Road Safety Audit (RSA) รุ่นที่ 11

การสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ครั้งที่ 2 จัดโดย REAAA

ขอเชิญชวนส่งผลงานบทความวิชาการ เข้าร่วมในงาน 18th IRF World Meeting & Exhibition 

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
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โครงการทางหลวง WestConnex
เป็นทางด่วนใต้ดินยาว 33 กม.. ในนครซิดนี่ 
มูลค่าราว 17,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย 
แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 ขั้นตอน คืออุโมงค์ 
16 กม. ระหว่างชานเมือง Homebush และ
Kingsgrove โดยผ่านไปใต้พื้นที่ ชานเมืองด้าน
ตะวันตกที่รวม Haberfield และ St Peters.

งานก่อสร้างนี้เริ่มเมื่อ มิถุนายน 2559 ด้วย
คนงานกว่า 650 คน ช่วยกันผลักดันผลงาน 
โดยมีส่วนหนึ่งอุโมงค์ M4 ตะวันออก เสร็จเปิด
ให้บริการก่อนเมื่อ 2562 และส่วนที่สองอุโมงค์
ของ M8 เสร็จเปิดให้บริการเมื่อกรกฎาคม 
2563  ส่วนเหลืออยู่ในการก่อสร้างขั้นที่ 3 ซึ่ง
เป็นส่วนท่ียากที่สุดและคาดว่าจะเสร็จในปี 2566

ทางแยกต่างระดับใต้ดิน Rozelle
Interchange เป็นส่วนหนึ่งของงานในขั้นที่ 

3 เป็นส่วนส าคัญที่เชื่อมต่อตะวันตกกับชาน
เมืองด้านใต้ของซิดนี่เข้ากับใจกลางเมือง ทาง
แยกต่างระดับนี้มูลค่า 3,900 ล้าน ก่อสร้างโดย
กลุ่มร่วมค้า John Holland และ CPB 
Contractors ก ากับดูแลโดยกรมทางนิวเซาท์
เวลส์ มีงานก่อสร้างอุโมงค์ยาว 22 กม. ถนน 
ช่องระบายอากาศ อุโมงค์เพื่อกู้ภัยและอุโมงค์
เชื่อมระหว่างสองอุโมงค์คู่ สภาพชั้นดินเป็นหิน
ทราย โดยมีพื้นที่ของทางแยกนี้ขนาด 1 x 2 
กม. จาก Blackwattle Bay ถึง Iron Cove 
Bridge ส่วนของถนนนั้นเป็นอุโมงค์ยาว 15 กม. 
นอกจากนี้ก็เป็นสถานีย่อยจ่ายไฟฟ้า ระบบให้
ค ว า ม ร้ อ น  ก า ร ร ะ บ า ย อ า ก า ศ แ ล ะ
เครื่องปรับอากาศ งานก่อสร้างใช้เครื่องจักร
จ านวนมาก ทั้งรถขุดเจาะ roadheaders รถตัก
ล้อยาง รถบรรทุกเทรวมกว่า 60 ชิ้น ท างานอยู่
ใต้ผิวดินลึก 65 เมตรใต้นครซิดนี่แถบชานเมือง 
Rozelle และ Lilyfield

งานก่อสร้างส่วนใหญ่เสร็จเปิดใช้งานแล้ว 
อย่างงานปรับปรุงทางแยกต่างระดับ King 
Georges เปิดเมื่อธันวาคม 2559 ที่เป็นส่วน
หนึ่งของถนนสายหลัก King Georges ที่ยาว 
12 กม. วิ่งผ่านย่านราชการ ของ Georges 
River Council และ City of Canterbury-
Bankstown และเมื่อกรกฎาคม 2560 งาน
ขยายทางด่วน M4 ที่ยาว 50 กม. เปิดให้ใช้งาน
ขนานไปกับแนวใต้ดิน เพื่อไปยังทางหลวง 
Great Western Highway และ Parramatta 
Road. ยังมีทางด่วน M8 ที่เป็นอุโมงค์ใต้ดินยาว
ราว 9 กม. เปิดใช้งานด้วย เชื่อมโยงถึง M5 ที่ 
Kingsgrove ไปยัง St Peters Interchange 
เป็นระบบอุโมงค์ที่เชื่อมติดต่อกับทางด่วน M4-

M5 และต่อไปถึง M6 ในอนาคต โดยที่ทางด่วน 
M8 นี้ จะเพิ่มความสามารถในการระบายรถของ 
M5 ขึ้นเป็นสองเท่า ช่วยลดเวลาเดินทางลงถึง 
30 นาที จากทางด้านใต้ของซิดนี่ ไปยังย่าน
ธุรกิจตอนใต้ และจะเชื่อมต่อไปถึงทางด่วน M4-
M5 ไปยังสนามบิน และทางด่วน M6 

งานที่เหลืออยู่ของการก่อสร้างขั้นที่ 3 คือ 
ทางแยกต่างระดับ Rozelle interchange และ
อุโมงค์คู่ยาว 7.5 กม. เชื่อมไปยัง M4-M5 ซึ่ง
เป็นส่วนที่ท างานยากที่สุด มันเป็นส่วนของทาง
เลี่ยงถนนสาย Victoria Road ช่วงระหว่าง the 
Iron Cove Bridge และ the ANZAC Bridge
ทางแยกต่างระดับนี้อยู่ใต้ดินบริเวณย่านรถไฟ
เก่า Rozelle Rail Yards และเมื่อก่อสร้างเสร็จ
แล้ว ต้องร่วมกันพิจารณาอีกว่าจะใช้พื้นที่

ด้ านบนเพื่ อท าอะ ไรต่อ ไป อาจเป็นสวน 
Rozelle Parkland ในอนาคตที่จะมีพื้นที่

สวนน้ า ที่ปิคนิคบารบีคิว ลานเครื่องเล่น ทาง
คนเดินและขี่จักรยาน และสนามหญ้าเพื่อการ

โครงการ ทางแยกต่างระดับใต้ดิน Rozelle interchange

พักผ่อน มีสนามกีฬาสองแห่ง และคอร์ดกีฬาสี่
คอร์ด

โครงการทางแยกต่างระดับใต้ดินนี้ ได้มีการ
วางแผนพัฒนาเมือง ชุมชนและปรับภูมิทัศน์ 
โดยค านึงถึงเจ้าของที่ดิน และธุรกิจที่ถูกกระทบ 
ในการออกแบบทางเข้า-ออกอุโมงค์ สิ่งอ านวย
ความสะดวกหรือเพื่อด าเนินการงานบริหาร
อุโมงค์ ก าแพงกันดิน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง คน
เดินเท้าและใช้จักรยาน จนถึงงานบ ารุงรักษา
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อาคารเพื่อการระบายอากาศนั้นมีบางแห่ง
เดิมจะก่อสร้างบนผิวดิน แต่เปลี่ยนไปอยู่ใต้ดินท า
ให้ต้องมีช่องระบายอากาศโผล่ขึ้นมา ระบบระบาย
อากาศในอุโมงค์ในขั้นตอนที่ 1 เป็นแบบแนวราบ 
ดึงอากาศเข้าทางปากอุโมงค์ด้วยรถยนต์ที่วิ่งเข้า
อุโมงค์ มีสถานีตรวจสภาพอากาศในอุโมงค์เป็น
ระยะเพื่อตรวจสภาพอากาศก่อนที่จะเปิดใช้เพื่อให้
แน่ใจว่าจะไม่ส่งผลต่อสภาพอากาศรอบๆพื้นที่

ระบบอากาศนั้นปรับโดยระบบ Parramatta 
Road Ventilation Facility, PRVF. เพราะระบบ
นี้สร้างในพื้นที่ชุมชนหนาแน่น ระหว่างก่อสร้าง

ต้องระวังมิให้เกิดเสียงรบกวนต่อชุมชน และ
ก่อสร้างเป็นรูปทรงกลมสามอันแต่ละอัน
เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เมตร เพื่อให้มันพอเหมาะ
กับพื้นที่ที่มีจ ากัดตรงทางแยก และอาคาร
ระบายอากาศก็ก่อสร้างไว้ที่ ใต้ผิวดินลึก 45 
เมตร โดยมีปล่องสูงจากผิวดิน 27 เมตร เพื่อลด
เสียงรบกวน ระหว่างก่อสร้างต้องตอกเข็มรอบๆ
พื้นที่ก่อสร้างด้วยเข็ม 122 ต้นกันดินถล่ม และ
ต้องมีคานชั่วคราวยาว 28 เมตร จ านวน 3 คาน
ยันไม่ให้เสาเข็มเอียง เมื่อก่อสร้างเสร็จต้องมี
คาน คสล ถาวรเพื่อค้ ายันก าแพงเข็มเหล่านี้ด้วย 

ภายใต้กฎระเบียบของรัฐบาลที่เข้มงวดกับ
อุโมงค์มอเตอร์เวย์ใต้ดินทั้งหมด ก าหนดให้มี
การตรวจสอบคุณภาพอากาศที่เฉพาะเจาะจง
สามต าแหน่ง ได้แก่ เซ็นเซอร์ภายในอุโมงค์ ที่
ช่องระบายอากาศ และสถานที่โดยรอบรอบ
อุโมงค์ และอุโมงค์ WestConnex M8 นี้เป็น
อุโมงค์แรกที่ท าตามกฎระเบียบใหม่นี้ และต้องมี
การติดตามประมวลผลและประเมินสภาพ
อากาศเป็นระยะๆ

สาระน่ารู้



ในการขุดอุโมงค์ของโครงการนี้ ใช้เวลา 3 ปี 
ใช้เครื่องจักรกว่า 60 ตัว ขุดดินออกไปราว 2.65 
ล้าน ลบ ม. โดยมีหัวขุดที่เรียกว่า road headers
จ านวนทั้งหมด 22 ตัว แบ่งท างานขุดเจาะเป็น
สามผลัด เป็นงานที่ต้องท าภายใต้สภาพแวดล้อม
ที่ยากล าบากรุนแรงมาก ท างานตลอด 24 ชั่วโมง 
ทุกคนต้องดูแลเครื่องจักรอย่างดี ให้ท างานอย่าง
ปลอดภัย ท าความสะอาดทุกครั้งหลังเสร็จงาน 
เพื่อมิให้มีขี้โคลนหรือฝุ่นในพื้นที่ท างาน หากพบ
ข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยของเครื่องจักร ต้องรีบ
รายงานและซ่อมแซม เพื่อมิให้เสียหายมากจน
ต้องหยุดซ่อมนาน มีการจูงใจด้วยการให้รางวัล
ทีมที่ท างานได้ดี สะอาด ปลอดภัย ไม่หยุดซ่อม
เครื่องจักรบ่อย ด้วยการสุ่มตรวจเครื่องจักร 4 
ชิ้นต่อทีม เป็นรายเดือน ทีมที่ชนะจะได้รางวัล
เลี้ยงบาบีคิวให้ทั้งทีม และถ้วยรางวัลไปถือครอง
จนกว่าจะถึงการมอบรางวัลครั้งต่อไป การดูแล
เครื่ องจักรใช้ เทคโนโลยีตรวจสอบทางไกล 
KOMTRAX ของ  Komatsu’s remote machine 
monitoring technology ผ่านระบบไวไฟใน
อุ โมงค์สู่ ศูนย์ดูแลเครื่ องจักร เพื่อทราบถึง
พฤติกรรมการท างานใช้เครื่องจักรของคนขับ
เครื่องจักร ถ้าท าไม่ถูกต้องก็จะเตือนและแนะน า
ให้ ใช้ ให้ถูกต้อง ระบบไวไฟนั้นใช้ เพื่อติดตาม
ต าแหน่งของคนและเครื่องจักรได้ด้วย ซึ่งใช้ในการ
บริหารจัดการการใช้ เครื่องจักร โดยเฉพาะ
รถบรรทุก หมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 
ส าหรับงานเจาะอุโมงค์ทั้งสามหน้างานที่เชื่อมถึง
กัน โดยหลัก รถดัมพ์ 2 คันต่อ 1 หัวเจาะ ดังนั้นมี 
22 หัวเจาะ ก็ต้องมีรถบรรทุก 44 คัน แต่เรามี
ประสิทธิ์ภาพในการท างาน ร้อยละ 60 นั่นคือ เรา
ต้องการรถบรรทุกเพียง 28 คัน ดังนั้นก็บริหาร
แบบอูเบอร์ เรียกใช้เม่ือต้องการ

เครื่องจักรที่ ใช้ท างานมีมาตรฐานปล่อย
มลพิษ Tier 4 จึงมีอากาศที่ค่อนข้างบริสุทธิ์ที่ใต้
ดิน มีการตรวจสอบสภาพอากาศทุกเดือน เพื่อให้
เข้ามาตรฐานและปลอดภัย เครื่องจักรเก่าที่
เข้าเกณฑ์ Tier 1, 2 และ 3 นั้นก็ปรับโดยติดตัว  
catalytic converters เข้าไปที่เครื่อง-ยนต์ได้ แต่
ก็สู่แบบที่เป็นมาตรฐาน Tier4 โดยตรงไม่ได้
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การทําแผนซ่อมบํารุงเครื่องจักรก่อสร้าง
ปกติการดูแลบ ารุงรักษาชุดเครื่องจักรก่อสร้างมักท าตามคู่มือแนะน า

ของผู้ผลิต เช่นโปรแกรม Computerised Maintenance Management 
System, CMMS. ที่ก าหนดให้ต้องมีการตรวจระดับน้ ามันเครื่อง อายุของ
แบตเตอรี่ และการทดลองเดินเครื่องยนต์ 15 นาที ทุกๆ 90 วัน เพื่อให้แน่ใจ
ว่าเครื่องยนต์ท างานปกติไม่ร้อนเกินไป ผู้ผลิตย่อมรู้จักเครื่องจักรของเขาเอง
ดี รู้ว่าต้องดูแลบ ารุงรักษาอย่างไร ดังนั้นการท าตามคู่มือย่อมมั่นใจได้ว่าจะไม่
มีปัญหาในการใช้งาน เครื่องจักรต้องได้รับการตรวจสอบทุกชิ้นส่วน จะละเลย
ส่วนไหนไม่ได้เลย

ในการท าแผนการดูแลเครื่องจักรนั้น นอกจากการดูแลปกติเป็น
ประจ า routine แล้ว ยังต้องมีการตรวจดูเพื่อการป้องกัน preventive ทุกๆ 6 
เดือน หรือ 90 วัน โดยต้องท าโดยช่างผู้ช านาญเฉพาะที่สามารถสังเกตได้ถึง
อาการไม่ปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อให้มีความรับผิดชอบโดยตรง และการสั่ง
การดูแลต้องเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ชนิด ขนาด และยี่ห้อของใส้กรอง 
หรือน้ ามันเครื่องที่ใช้ และถ้าในการดูแลหากมีอะไรผิดปกติต้องแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรด้วย ต้องไม่ลืมตรวจแม้สิ่งเล็กน้อย อย่างแรงดันลมในยาง หรือ
สภาพของใบปัดน้ าฝน

ความเร็วรถในการชนกัน
มีรายงานขององค์กรความปลอดภัยทางถนน The Governors Highway Safety Association, GHSA. ที่ท าร่วมกับบริษัท ฟอร์ดมอร์เตอร์ เกี่ยวกับความเร็ว

รถและการสูญเสียชีวิตของวัยรุ่นที่อายุระหว่าง 16 –19 ปี ที่ขับรถซึ่งวัยรุ่นกลุ่มนี้สูญเสียชีวิตมากถึงร้อยละ 43 ในเหตุที่ขับรถเร็วจนเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องสูญเสียชีวิต
การเพิ่มพิกัดความเร็วให้สูงขึ้นนั้นท าให้การบาดเจ็บเสียชีวิตในอุบัติเหตุรถชนกันรุนแรงมากขึ้น แม้จะมีถุงลมนิรภัย หรือออกแบบโครงสร้างรถให้ปลอดภัยมาก

ขึ้น แต่ก็ไร้ประโยชน์หากใช้ความเร็วสูงมาก ความเร็วรถที่สูงมากๆ ก่อนเกิดการชนกันนั้น ท าให้คนขับรถไม่อาจชะลอความเร็วรถลงก่อนชนกันได้ทัน แม้จะใช้ห้ามล้อ
ช่วยแล้วก็ตาม และจากการวิจัยศึกษาพบว่า วัยรุ่นเหล่านี้ส่วนมากเป็นเพศชาย เสียชีวิตจากเหตุรถวิ่งตกคันทางพลิกคว่ า และไม่คาดเข็มขั ดนิรภัย ยิ่งในระหว่างที่มี
โรคระบาดโควิดนี้ ยิ่งมีสถิติสูงข้ึน เพราะรถบนถนนน้อยจึงใช้ความเร็วสูง องค์กรงานทางต่างๆ จึงออกมารณรรงค์เรื่องความเร็วสูงกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ท างานทาง

หลายชีวิตต้องสูญเสียไปอย่างไม่น่าเกิดขึ้นบนถนน เพราะคนขับรถเข้าใจผิดว่าเมื่อรถน้อยในช่วงโรคระบาด ก็ใช้ความเร็วสูงมากได้ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น 
นอกจากนี้ยังออกมาเตือนผู้ใช้ทางในเรื่องความปลอดภัยอย่างอื่นในการใช้ถนนด้วย ในปี 2563 สถิติการตายจากรถชนเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 7 ทั้งที่รถลดน้อยลงถึง
ร้อยละ 13  ซึ่งไม่น่าเลย จึงขอให้ผู้ใช้ทางช่วยกันเปลี่ยนแปลง ท าให้การใช้ทางปลอดภัยมากขึ้น โดยในรัฐเทนเนสซี่ ปี 2563 มีคนตายจากเหตุรถชนกัน 1,211 คน สูง
กว่าปีก่อนหน้านี้ 396 คน มีทั้งเหตุเกิดบนทางหลวงในเมืองและนอกเมือง

อุปกรณ์ช่วยในการขับรถ
ระบบอัจฉริยะช่วยในการขับรถในรถยนต์ Advanced Driver Assistance 

Systems, ADAS.  นั้น จะถูกก าหนดเป็นอุปกรณ์มาตรฐานส าหรับรถรุ่นใหม่ที่ผลิต
ออกมาใน เดือนพฤษภาคม ปี 2565 และส าหรับรถรุ่นเก่านั้น จะต้องติดตั้งตั้งแต่
พฤษภาคม ปี 2567 ทั้งนี้เป็นไปตามก าหนดของ สหพันธ์ยานยนต์นานาชาติ Federal 
International Automobile, FIA Region 1 ระบบช่วยขับรถยนต์นี้ช่วยให้การขับรถมี
ความปลอดภัยมากขึ้นบนถนน โดยต้องเร่งให้ความรู้แก่ผู้ใช้รถให้รู้ถึงการใช้งานระบบ
เหล่านี้ เช่น การก ากับให้อยู่ในช่องจราจรป้องกันรถเบนข้ามเลน การบังคับความเร็ว
คงที่ และการห้ามล้ออัตโนมัติ ป้องกันการชนกัน ซึ่งเป็นมิตรที่ดีของคนขับรถที่จะช่วย
ให้ขับรถบนถนนได้อย่างปลอดภัย แต่ต้องรู้จักวิธีใช้ก่อน ทาง FIA จะออกรณรงค์ให้คน
ใช้รถรู้ถึงวิธีการใช้ระบบเหล่านี้ เพราะเจ้าของรถส่วนมากยังไม่รู้จักวิธีการใช้อุปกรณ์
ดังกล่าวที่ติดมากับรถ ท้ังที่ซื้อรถยนต์มาด้วยราคาแพง
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มาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รถไฟ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากรถไฟต่อคนไร้บ้าน และเด็ก ที่อาศัยอยู่
ใกล้ๆทางรถไฟ ทางองค์กรรักษาชีวิตคน Operation Lifesaver Inc จึงท าการรณรงค์ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของทางรถไฟ Respect the Rails: Choose Safety โดย
กลุ่มคนไร้บ้านนั้นให้เขารู้ถึงจุดปลอดภัยที่จะพักหลับนอนใกล้ๆรางรถไฟ หรือตู้รถไฟ โดย
ติดโปสเตอร์หรือแจกแผ่นพับเพื่อให้เขาเหล่านั้นรู้ถึงการใช้พื้นที่ใกล้รถไฟอย่างปลอดภัย 
โดยมีทั้งภาษาสเปนด้วย นอกจากนี้ยังจัดให้มีเกมส์ออนไลน์ Train Safety Savvy เพื่อให้
เด็กๆอายุระหว่าง 7 –10 ปี เล่นเพื่อเรียนรู้การใช้พื้นที่รอบๆรางรถไฟอย่างปลอดภัย เช่น 
ข้อความเตือนถึงความปลอดภัย ป้ายเครื่องหมาย สัญญาณต่างๆ และเขตพื้นที่ห้ามเข้า 
เด็กๆเข้าไปเล่นเกมส์ได้ที่เวบ “ For Kids” webpage มีเกมส์ต่างๆให้เลือก 4 เกมส์ และ
การนั่งรถไฟในแกมส์ไปตามที่สถานทีต่่างๆทั่วสหรัฐฯ 

ทางแยกต่างระดับแบบ Diverging Diamond Interchange 
ที่ทางแยกตัดกันบนทางหลวงระหว่างรัฐ I-75 และทางหลวงหมายเลข 99 ในรัฐ

โอไอโอ มีโครงการบูรณะให้เป็นทางแยกต่างระดับแบบ diverging diamond inter-
change, DDI. การบูรณะครั้งนี้เนื่องจากปริมาณรถบรรทุกมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะ
ช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจของพื้นที่ดีขึ้น เมื่อมีความปลอดภัยมากขึ้น รถไม่ติดขัดท าให้
การขนส่งสินค้ารวดเร็วคล่องตัวมากขึ้น การเงินดีขึ้น และช่วยส่งเสริมเพื่อการขยายตัว
ของเศรษฐกิจในอนาคต

ด้วยทางแยกต่างระดับแบบนี้ ท าให้รถที่มุ่งสู่ตะวันออกและตะวันตกถูกเบี่ยงไปอีก
ด้านหนึ่งของสะพานด้วยไฟสัญญาณจราจร ท าให้ไม่ต้องมีการเลี้ยวซ้าย (ขับรถแบบ
อเมริกันชิดขวา) ตัดกระแสรถทางตรง รถต่างๆเคลื่อนที่โดยมีจุดตัดกันน้อยลง ท าให้ไม่
ต้องเสียเวลาเพื่อหยุดรถและเริ่มเคลื่อนตัวออกรถใหม่ โดยเฉพาะกับรถบรรทุกหนักที่
ต้องใช้เวลามากกว่า ท าให้ทางแยกมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ทางแยกแบบข้าวหลามตัด  diamond interchange แบบเก่า ทางแยกใหม่นี้ลดจุดตัด
กันได้มากถึงร้อยละ 50 และลดความรุนแรงของอุบัติเหตุรถชนกันลงได้มาก มูลค่า
ความเสียหายจากอุบัติเหตุที่ลดลงมาน้ันมากกว่าค่าบูรณะปรับปรุงทางแยกนี้มาก

นอกจากนี้บนทางหลวงสาย 99 ยังมีการปรับปรุงเพิ่มช่องจราจรส าหรับจักรยาน
และคนเดินเท้า และใช้สะพานเก่าเป็นทางข้ามทางด่วนระหว่างรัฐ I-75 ด้วย การบูรณะ
ปรับปรุงทางแยกนี้ ไม่ใช่ เพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่เพื่อเพิ่มความปลอดภัย 
สภาพแวดล้อมดีขึ้นและส่งเสริมธุรกิจของพื้นที่ต่อไปในอนาคต

สถิติในสหรัฐฯ ทุกๆ 3 ชั่วโมง มีคนบนยานพาหนะ
ถูกรถไฟชนหนึ่งคน ทางการจึงจัดเกมส์เพื่อช่วยให้เด็กๆรู้
ถึงข้อความเตือนเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่รถไฟ และให้
เขามีพฤติกรรมระวังความปลอดภัย เพื่อจะได้ไปถ่ายทอด
ให้เพื่อนและผู้ปกครองรับรู้ด้วย

สาระน่ารู้
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การเดินเล่นหรือขี่จักรยานกลายเป็น
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงมากขึ้น คนเดินเท้าราว 
6,283 คนเสียชีวิตบนท้องถนนของสหรัฐฯในปี 
2561 มากกว่าทศวรรษที่แล้ว 42% ขณะที่การ
เสียชีวิตของนักปั่นเพิ่มขึ้น 38% ข้อมูลปี 2562  
ที่ใหม่กว่าแสดงให้เห็นว่าการเสียชีวิตของคนเดิน
เท้าและนักปั่นจักรยานลดลงเล็กน้อย แต่การ
บาดเจ็บเพิ่มขึ้น ทางการจึงสนองตอบด้วยการ
ปรับปรุงให้ปลอดภัยมากขึ้น ด้วยการก่อสร้าง
ทางคนเดินและทางจักรยานที่มีการป้องกัน 
ทาสีผิวถนนให้เห็นเด่นชัด ก าหนดพิกัดความเร็ว
รถลดลง แต่สถิติก็ยังคงเพิ่มขึ้น เพราะการ
ออกแบบรถยนต์นั้นมีขนาดใหญ่ขึ้น หนักขึ้น 
และคนอเมริกันหันมานิยมใช้รถปิคอัพ หรือรถ 
SUV แทนรถยนต์นั่งมากขึ้น ท าให้คนเดินเท้ามี
ความเสี่ยงสูงขึ้น 2 – 3 เท่าที่จะถึงแก่ชีวิตเมื่อ
ถูกรถเหล่านี้ชน เพราะรถที่ใหญ่และหนักขึ้นจะมี
โอกาสชนคนแล้วถึงแก่ชิวิต และรถที่ใหญ่ขึ้นท า
ให้มองเห็นข้างหน้ารถไม่ดี จุดบอดมากขึ้น ท า
ให้มีโอกาสชนคน หรือคนถูกชนแล้วจะเข้าไปใต้
รถมากขึ้ น  ด้ วย เหตุนี้ ทางการจึ งก าหนด
แผนปฏิบัติหลายอย่าง เช่น เดือนแห่งความ
ปลอดภัยของคนเดินเท้า เน้นการให้ความรู้
มากกว่าการก ากับดูแล นโยบายใหม่จะให้รถ
ผลิตออกมาแล้วอันตรายถึงแก่ชีวิตน้อยลง

มีการทดสอบรถยนต์ที่ผลิตออกมาใหม่ใน
การชนกับสิ่งต่างๆและดูถึงความรุนแรงของ
ความเสียหายจากการชน โดย NCAP ซึ่งก่อตั้ง
ขึ้นเมื่อปี 2522 เพื่อใช้ก าหนดมาตรฐานของการ
ผลิตรถยนต์เพื่อความปลอดภัย และมาตรฐาน 
NCAP แทบจะไม่มีการขยับปรับเปลี่ยนในรอบ
หลายทศวรรษ และผู้ผลิตรถยนต์ก็คุ้นเคยกับ
การปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว และมาตรฐาน
นี้ก็เป็นข้อพิจารณาของผู้ที่จะซื้อรถเพื่อดูว่ารถ
นั้นมีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด ผู้ผลิตอาจ
ไม่ท าตามมาตรฐานก็ได้ แต่ต้องติดสติ๊กเกอร์
บอกเรตติ้งความปลอดภัยของรถไว้ด้วย โดยรถ
ที่ปลอดภัยที่สุดตามาตรฐานจะมีเรตติ้ง 5 ดาว 
ซึ่งรถต่างๆก็ผลิตออกมาตามมาตรฐาน 5 ดาว 
เพราะไม่มีการปรับปรุงมาตรฐานมานาน และ
มาตรฐานนี้มักเน้นท่ีความปลอดภัยของคนในรถ 
แต่ไม่ค่อยค านึงถึงคนที่ถูกรถชน จนถึงปี  2540 
ทางยุโรปจึงมาปรับมาตรฐานให้ค านึงถึงความ
ปลอดภัยของคนเดินเท้า และประเทศต่างๆเช่น 
ออสเตรเลีย จีน เกาหลีใต้และญี่ปุ่นก็ท าตาม 
โดยออกแบบให้รถมีตัวตรวจจับสัญญาณเพื่อให้
รถหยุดหรือชะลอความเร็วลงก่อนชนคน เพื่อมิ
ให้ถึงกับเสียชีวิต ในยุโรปได้เพิ่มตัวตรวจคนขี่
จั กรยานในปี  2561 ท า ให้ลดการชนคนขี่
จักรยานลงถึงร้อยละ 80 ลดการเสียชีวิตลง

ได้มาก ในอเมริการเองไม่มีการพัฒนาเรื่องนี้ แม้
สมัยโอบาม่าจะมีการริเริ่มแต่ก็ไม่มีการสานต่อใน
สมัยทรัมพ์ ซึ่งถ้าจะแก้ไขปรับปรุงจริงๆแล้วไม่
ยากไม่ต้องผ่านสภา แค่แก้กฎระเบียบก็ท าได้
แล้วไม่ใช้เวลามากเลย และผู้ผลิตรถยนต์ก็จะท า
ตามโดยเพิ่มอุปกรณ์ตรวจจับคนเดินเท้าและคน
ขี่จักรยาน หรือห้ามล้ออัตโนมัติเมื่อตรวจพบคน
เดินเท้าหรือขี่จักรยานอยู่ข้างหน้า หรือปรับ
รถยนต์ให้มีช่องว่างที่หน้ารถ เพื่อยุบตัวลดแรง
กระแทกชนคนลงได้มาก

ในอดีตที่ผ่านมาผู้ผลิตรถยนต์มักไม่ค่อยท า
ตามระ เบียบที่ปรับ เปลี่ ยนเพื่ อ เพิ่ มความ
ปลอดภัยง่ายๆ อย่างตอนให้ติดถุงลมนิรภัย  แต่
ปัจจุบันผู้ผลิตยอมท าตามเพราะกังวลว่าจะเสีย
โอกาสในการแข่งขันกับตลาดโลกที่เขาปรับปรุง
ด้านความปลอดภัยมากขึ้นๆ ปัจจุบันนี้ รถยนต์
ในอเมริกายังไม่มีระบบป้องกันคนเดินเท้า
เหมือนรถจากต่างประเทศ อย่างรถอเมริกัน 
Tesla Cybertruck ที่ตัวรถออกแบบมาไม่เป็น
มิตรกับคนเดินเท้า จะขายไม่ค่อยได้ในตลาด
ยุโรป และรถใหญ่อย่าง Cadillac Escalade จะ
ท าให้คนเดินถนนมีอันตรายมาก สหรัฐฯที่เคย
เป็นผู้น าด้านความปลอดภัยของยานยนต์ แต่ไม่
มีการพัฒนาหรือน านวัตกรรมมาใช้  ท าให้
ตามหลังประเทศอื่นๆอยู่ตอนนี้ 

ความปลอดภัยคนขี่จักรยานและใช้ทางเท้า

Credit : prostooleh

Credit : prostooleh

สาระน่ารู้
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ปัจจุบันนี้ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆต้อง
ออกแบบให้ไม่เพียงทนทาน แต่ต้องปรับให้เข้า
กับสภาวะแวดล้อมของสะพานและแจ้งเตือน
เจ้าของเมื่อเกิดปัญหา ด้วยอายุการใช้งานที่
ออกแบบให้อยู่ ได้ 100 ปี ทางผู้ด าเนินการ
สะพานต้องพึ่งพาระบบที่ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ านี้
ในการพิจารณาตัดสินใจในการซ่อมบ ารุงรักษา
สะพาน และจัดการจราจรบนสะพานนี้ ท่ีเรียกว่า 
สะพานที่มีสมอง "A Bridge with Brains" โดย

Credit : prostooleh

ระบบอัจฉริยะช่วยให้สะพานใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

Cuomo Bridge
สะพาน Cuomo Bridge ที่ทอดข้ามแม่น้ าฮัด
สัน ในนิวยอร์คนั้น มีอุปกรณ์แบบอัจฉริยะที่มี
เทคโนโลยีก้าวล้ าน าสมัย เพื่อตรวจสภาพ
สะพาน จัดการจราจร ควบคุมระบบใฟฟ้าแสง
สว่าง การจัดเก็บค่าผ่านสะพาน ระบบเก็บ
ข้อมูล Building information model, BIM. 
และการบริหารจัดการทรัพย์สินสะพาน

สะพานนี้มีความยาว 5.115 กม เป็น
สะพานคู่ มี 8 ช่องจราจรส าหรับรถทั่วไป และ
ช่องจราจรเฉพาะส าหรับรถโดยสารข้างละ 1 
ช่อง และมีทางส าหรับคนเดินและขี่จักรยานอยู่
ด้านหนึ่ง   ผู้รับจ้าง บริษัท Tappan Zee 
Constructors เป็นผู้ ก่ อสร้ างสะพานนี้ ด้ วย
สัญญาแบบออกแบบและก่อสร้าง และก่อสร้าง
แล้วเสร็จเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมา แล้วส่งมอบคืน
ให้กับเจ้าของสะพานคือ การทางพิเศษนิวยอร์ค  
New York State Thruway 
Authority (NYSTA). ระบบต่างๆนั้นไม่ธรรมดา
เลย มันมีประสิทธิ์ภาพสูงและปลอดภัยในการใช้
งาน จนผู้ใช้สามารถเห็นและรู้สึกได้ เช่นการ
บริหารจัดการจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบ
การจัดเก็บค่าใช้สะพาน ในส่วนอื่นเช่น ระบบ
ความมั่นคงปลอดภัยและการตรวจสอบสภาพ
สะพาน นั้น อยู่เบื้องหลังที่คนใช้สะพานไม่เห็น
ด้วยตา เช่น ระบบ เก็บข้อมูลสะพาน BIM ที่ใช้
รวบรวมข้อมูลต่ างๆ ตั้ งแต่การออกแบบ 
ก่อสร้างและการใช้งาน ตลอดจนถึงการบริหาร
จัดการทรัพย์สินสะพาน มีส่วนตรวจสอบสภาพสะพานเป็นระบบประสาท

กลางที่คอยส่งข้อมูลให้แก่การทางนิวยอร์ค โดย
ส่วนที่ตรวจสอบสะพานนั้นจะตรวจเรื่อง การ
แกว่งไกวของเสาและแนวสะพาน แรงในลวดขึง
แขวน การสึกกร่อน ระบบ GPS สถานีตรวจ
สภาพอากาศ สภาพของลมพัด การสั่นสะเทือน
ของโครงสร้างสะพาน การแปรเปลี่ยนในระยะ
ยาว อุณหภูมิของลวดรับแรง ระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง ไฟเตือนเครื่องบินและการเดินเรือ การ
ตรวจปริมาณและความเร็วของการจราจร

บนสะพานมีตัวตรวจวัดต่างๆกว่า 300 ตัว เพื่อ
ตรวจสภาพขณะนั้นของสะพานในเรื่องอุณหภูมิ 
ความเค้นและความล้าของสายเคเบิล และการ
เคลื่อนที่ของรอยต่อต่างๆ การกัดกร่อนผิวถนน
คอนกรีต เพื่อที่จะได้รู้ว่าสะพานนั้นเสื่อมสภาพ
เพียงใด และแปรเปลี่ยนอย่างไร ภายใต้อุณหภูมิและ
ปริมาณจราจรต่างๆ ระบบมีความชาญฉลาด
ตรวจจับเมื่อเกิดเหตุการณ์ เช่นแผ่นดินไหว หรือเรือ
ชนสะพาน  แล้วส่งอีเมลแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงาน
สะพาน ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ที่ติดไว้ตามความยาวของ
สะพานสามารถเปรียบเทียบและวิเคราะห์ เพื่อแสดง
ให้ เห็นว่าส่วนประกอบต่างๆตอบสนองอย่างไร
ระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แตกต่างกัน โดยจะรวม
รายงานจากเซ็นเซอร์ทั้งหมดไปเพื่อประมวลผล
ด้วยกันในเวลานั้นๆที่ ความถี่ จนถึงมิลลิวินาที 
นอกเหนือจากการวิเคราะห์ช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น ระบบยังสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของโครงสร้างปีต่อปี เพื่อใช้ในการปรับปรุงการวาง
แผนการบ ารุงรักษา โดยการรายงานเกี่ยวกับตัวชี้วัด
ที่ส าคัญเช่นอายุการใช้งานของแบริ่ง อายุการใช้งาน
ของรอยต่อการขยายตัว expansion joint  และการ
กัดกร่อน 
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ระบบ ITS ของสะพานจะท างานควบคู่กัน
ไปกับระบบตรวจสภาพสะพาน โดยใช้ข้อมูล
อุณหภูมิ ความเร็วลม เพื่อมาบริหารจัดการ
เรื่องการจราจรบนสะพาน ในระบบ ITS มี
ข้อมูลรูปแบบการจราจรมากมาย เพื่อให้ใช้ใน
การบริหารการจราจรเพียงกดปุ่ม เพื่อเปลี่ยน
รูปแบบการจราจรให้สอดคล้องกับข้อมูล โดย
เพียงแจ้งให้คนขับรถทราบการเปลี่ยนแปลง
ผ่านป้ายจราจรบอกข้อความ เช่นมีการปิดช่อง
จราจรข้างหน้า หรือในฤดูหนาว ตรวจสภาพ
พื้นผิวสะพานเพื่อออกไปก าจัดหิมะอย่างมี
ประสิทธิ์ภาพ หรือเตือนคนใช้สะพานให้ระวังผิว
สะพานลื่น

ด้วยอายุการใช้งานที่ออกแบบไว้นานกว่า 
100 ปี ดังนั้นระบบอัจฉริยะต่างๆต้องเตรียมเพื่อ
การปรับปรุงอัพเกรดได้ในอนาคตอย่างสะดวก
ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณมาก เช่น การสื่อสาร
ระหว่างรถกับรถหรือรถกับอุปกรณ์ข้างทาง 
สะพานนี้ได้เตรียมเพื่อการนี้ไว้พร้อมที่จะรองรับ
ทั้งฮาร์ดแวร์ พลังงานที่ต้องใช้ และช่วงความถี่
สัญญาณเพื่อจัดการเรื่องนี้ ระบบไฟฟ้าแสง
สว่างก็ใช้  LED ขนาด 100 -150 วัตต์แทน
หลอดไฟแบบโซเดียมเก่า และไฟแต่ละแห่งมี
ระบบสื่อสารต่อกัน สามารถแจ้งสถานะไปยังผู้
ควบคุมที่ศูนย์ได้ เช่น ช่วงเวลาที่ตั้งให้รี่ความ
สว่างของไฟลง ความต้องการซ่อมบ ารุงรักษา 

เป็นรายละเอียดของทุกชิ้นส่วนทุกองค์ประกอบ 
ตั้งแต่คานไปจนถึงโคมไฟ  ด้วย แบบก่อสร้าง 
as builds และผลรายงานการตรวจสอบข้อมูล
แบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพในปัจจุบัน 
พนักงานไม่เพียงแต่รู้ว่ามีอะไรอยู่เท่านั้น แต่ยัง
สามารถเจาะลึกเพื่อดูแนวโน้มอายุการใช้งาน
ของส่วนประกอบต่างๆ หากองค์ประกอบ
ชิ้นส่วนไม่ท างานตามที่คาดไว้ พวกเขาสามารถ
ด าเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต 
ปรับแผนการบ ารุงรักษาและงบประมาณให้
เหมาะสม ด้วยวิธีนี้อายุการใช้งานที่ออกแบบไว้ 
100 ปีนั้น สามารถใช้งานได้นานมากขึ้นกว่านั้น
อีก 

ประมาณการวันหมดอายุของหลอด ทั้งหมดนี้ผู้
ควบคุมสามารถสั่งการด้วยระบบรีโมททางไกล และ
ท าการเปลี่ยนหลอดตามก าหนดก่อนมันดับหรือ
หมดอายุใช้งาน 

บนสะพานมีไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความสวยงาม
โดยใช้หลอด LED กว่า 2,500 ดวงแต่ละดวงสามารถ
ระบุต าแหน่งได้และเชื่อมต่อกับคอนโซลของผู้ควบคุม
ระยะไกลผ่านเครือข่ายใยแก้ว น าแสงส่องสว่างเต็ม
ความสูงของเสา ระบบ LED ที่เลือกสร้างชุดสีได้
มากกว่า 16 ล้านสี และมีอายุการใช้งานประมาณ 
100,000 ชั่วโมง เพื่อให้ เกิดการกระจายแสงที่
สม่ าเสมอทั่วทุกเสาและอาคาร แต่ละหลอดไฟจะท า
มุมและหรี่ไฟแยกกัน ขึ้นอยู่กับความสูงของเสาและ
ต าแหน่งจากพื้นดินเพื่อให้ตอม่อแต่ละแห่งมีลักษณะ
เหมือนกัน

เทคโนโลยี เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ประหยัด
พลังงานช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถบ ารุงรักษาและ
ใช้งานสะพานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
มากกว่าที่จะเป็นไปได้  ด้วยจ านวนเซ็นเซอร์ อุปกรณ์
ตู้ และคอนโทรลเลอร์ที่ติดตั้งเพื่อใช้งานระบบเหล่านี้ 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งมอบระบบการจัดการ
สินทรัพย์ดิ จิทั ลที่ ค รอบคลุม เพื่ อจั ด เก็บคู่ มื อ
ปฏิบัติการบันทึกการบ ารุงรักษา as build plan และ
ข้อมูลอื่ น  ๆ  ที่ เ กี่ ย วข้ อง เพื่ อช่ วย ในการ การ
บ ารุงรักษาระบบเหล่านี้ในอนาคต นั่นคือจุดที่ BIM 
หรือ การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาคารนี้ถูกน าเข้ามาใช้

ข้อมูลต่างๆระหว่างการออกแบบก่อสร้างจะถูก
รวบรวมและส่งให้การทางนิวยอร์คเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการสะพานนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างแต่
ละชิ้นส่วน แต่ละต าแหน่งมีการออกแบบด้วย
ซอฟแวร์ต่างๆ ดังนั้นจึงต้องน ามาจัดเก็บไว้ ใน  
Industry Foundation Class (IFC) ซึ่งเป็น
มาตรฐานเปิดและอนุญาตให้เชื่อมต่อโมเดลเข้ากับ
สภาพแวดล้อมของข้อมูลทั่ ว ไป และเชื่อมโยง
องค์ประกอบชิ้นส่วนโครง-สร้างกับเอกสารประกอบ
ที่สร้างข้ึนนับแสนช้ิน

การด าเนินการและการดูแลบ ารุงรักษาสะพาน
ขนาดใหญ่อย่างนี้เป็นงานที่ใหญ่มาก เพียงแค่ให้รู้ว่า
มีอะไรหรือเหตุการณ์ใดอยู่ในแม่น้ าก็เป็นความท้า
ทาย และการเข้าถึงบันทึกการบ ารุงรักษาโดย
อัตโนมัติผ่านฐานข้อมูลจะช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการได้อย่างมาก ในอดีตการ
บ ารุงรักษาสะพานมีการตอบสนองอยู่บ้าง ด้วยการ
ตรวจสอบตามปกติเพื่อตรวจดูปัญหา และวิศวกร
ท าการศึกษาเพิ่มเติมเจาะลึกแผนและรายงานการ
ตรวจสอบและการซ่อมแซมที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์
ปัญหาและพิจารณาการด าเนินการซ่อมแซมต่อไป  
แต่ระบบอัจฉริยะบนสะพานนี้ ทั้งการตรวจสภาพ
สะพาน ระบบ ITS และ BIM ช่วยให้ผู้ปฏิบัติ-งานมี
ขีดความสามารถในการบ ารุงรักษาเชิงรุกอย่างชาญ
ฉลาด BIM เปลี่ ยนข้ อมูล ให้ เป็นรายละ เอี ยด
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สนามบินในชุมชน 

Ricky Sandhu ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร สนามบินในชุมชน  Urban-AirPort กล่าวว่า รถต้องใช้ถนน รถไฟต้องมีราง เครื่องบิน
ต้องมีสนามบิน และการบินพาณิชย์นั้นมีมากว่าร้อยปีแล้ว ท าให้การติดต่อถึงกันได้ท่ัวโลก สนามบินในชุมชนเป็นอีกทางหนึ่งที่จะท าให้การติดต่อในเมืองสะดวก
ขึ้น ช่วยเร่งผลผลิตและธุรกิจของเมืองในอังกฤษ และจะท าให้อังกฤษเป็นผู้น าด้านนี้ด้วย

รถที่บินได้เคยเป็นเรื่องเพ้อฝันในนิบาย แต่การบินที่ล้ ายุคอย่าง Air-One จะน าการขนส่งทางอากาศในเมืองที่สะอาดมาสู่ชุมชน และช่วยให้โลกมีอากาศดี
ไร้การปล่อยมลพิษ สนามบินในชุมชน Urban Air Port นี้ ถือว่าเป็นสนามบินท่ีเล็กที่สุดในโลกมีขนาดเล็กกว่าลานจอดเฮลิคอปเตอร์ถึง 60% สามารถก่อสร้าง
ขึ้นแบบนอกกรอบ ด้วยการออกแบบสนามบินให้ใช้แหล่งจ่ายไฟนอกระบบ เช่นจากพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยให้สามารถสร้างและรื้อถอนสนามบินในเมื อง
แบบนี้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเพื่อใช้ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภั ยพิบัติแบบ
ชั่วคราว

การสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม ทางบริษัทฮุนไดมอเตอร์กรุ๊ปได้เลือก โครงการสนามบินในชุมชนเป็นพันธมิตรโครงสร้างพื้นฐานที่มีความส าคัญ เพื่อ
สนับสนุนแผนการสร้างเครื่องบิน eVTOL ที่ขึ้น-ลงในแนวทางดิ่งของบริษัท และการรักษาระบบนิเวศเพื่อการเดินทางทางอากาศในเมือง ฮุนไดวางแผนที่จะ
ผลิตเครื่องบิน eVOTออกสู่ตลาดภายในปี 2571

Pamela Cohn ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ของ Urban Air Mobility Division ของ Hyundai 
Motor Group กล่าวว่า “ในขณะที่เราพัฒนาโครงการ
เครื่องบิน eVTOL ของเรา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่รองรับจึงมีความจ าเป็น Air-One ได้รับการก าหนดให้
ช่วยเป็นผู้น าในการพัฒนาเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานที่
แข็งแกร่งเข้าถึงได้ และเป็นระยะ ๆ เพื่อความคล่องตัวใน
อนาคต

การทดสอบการบิน นั้น จะท ากันที่  Coventry โดย
มีทั้งการก ากับการบินทางรีโมทระยะไกล การประจุ
พลังงานไฟฟ้าหรือการเติมเชื้อเพลิง และการบรรทุก
ผู้โดยสารและสินค้า ทั้งเครื่องที่มีคนขับและไร้คนขับ โดย
จะมีการบริการใน 3 แบบ คือ แท๊กซี่โดยสาร การขนส่ง
อัตโนมัติ และการจัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน

มี บ ริ ษั ท พั ฒ น า โ ด ร น ใ น อั ง ก ฤ ษ  Malloy 
Aeronautics ได้เข้าร่วมในโครงการ Air-One นี้ด้วย  
โดยจะน าโดรนบรรทุกสินค้าของเขามาร่วมทดสอบใช้
สนามบินในชุมชนนี้ด้วย เพื่อให้มีการใช้สนามบินในชุมชน
แบบนี้ โครงการ Air-One นี้ ช่วยให้การบริการทางการ
บินต่างๆในอนาคต ตั้งแต่การบรรเทาเหตุพิบัติภัยทาง
ธรรมชาติ การส่งสิ่งของจ าเป็นภายในเมืองแก่ประชากร
ในเมือง นับเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและตื่นเต้น 

โครงการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล
อังกฤษ 125 ล้านปอนด์ ภายใต้ชื่อโครงการ การบินใน
อนาคตที่ท้าทาย Future Flight Challenge เพื่อใช้
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบด้านการบิน เพื่อ
รองรับยานอากาศพลังงานไฟฟ้าและไร้คนขับในอนาคต

สาระน่ารู้

https://www.freepik.com/prostooleh
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หยุดรถคลายเครียด
หนุ่มเวลส์ขับรถโฟคสวาเก้นของเขา โดยมีรถสโกด้าวางอยู่

บนหลังคารถโฟค เขาขับเลี้ยงประคองรถทั้งสองไปตามถนน
ในนิคมอุสาหกรรมเป็นระยะทางสั้นๆ ด้วยความเร็วช้าๆโดยมี
เพื่อนคนหนึ่งขับรถน าอยู่ข้างหน้า แต่ต ารวจไม่สบอารมณ์และ
จับปรับเขาพร้อมกับตัดแต้มใบขับขี่ด้วย แม้เขาจะอ้างว่ามัน
ปลอดภัยเพราะขับเป็นระยะทางสั้นๆเท่านั้น 

*** อยากเล่นพิเรน หรือต้องการประหยัดค่ารถขนย้าย 
ก็น่าจะดูให้ดีก่อนว่าเป็นพื้นที่สาธารณะหรือที่ส่วนตัว ที่ต ารวจ
เอาผิดไม่ได้ ค่าปรับกับค่ารถขนย้ายคงต่างกันมากด้วย

ต ารวจจราจรลอนดอนถูกเรียกมาเพื่อระงับเหตุที่ผิดปกติ
มากๆ เนื่องจากมีห่านฟ้าตัวหนึ่งบินลงบนทางข้ามที่การจราจร
หนาแน่นมาก แล้วเดินอย่างสบายใจไปตามทางข้ามนั้น ต ารวจ
ขี่จักรยานยนต์มาถึงแล้วช่วยต้อนห่านฟ้านั้นลงไปจากถนนอย่าง
ปลอดภัย รถราก็วิ่งต่อไปได้ 

*** มันก็อยากมาเที่ยวในเมืองที่ศิวิไลบ้างนะ

ต ารวจสก๊อตในเมืองอีดินเบอร์กต้องช่วยเหลือคนขับ
รถบรรทุกนายหนึ่ง ที่ใช้อุปกรณ์น าทางเพื่อเดินทางไปยัง
จุดหมายที่ต้องการ หลังจากเดินทางไปสักพัก อุปกรณ์บอกว่า
จะใช้เส้นทางลัด แล้วก็น าไปบนถนนดินที่มีหลุมบ่อและเลน 
จนรถติดหล่มไปต่อไม่ได้ คนขับรถคงเข็ดและกลับไปใช้แผนที่
แบบเก่าดีกว่า 

*** นี่แหละ ยังไงๆ แผนที่ทางหลวง ที่สมาคมฯพิมพ์
จ าหน่ายอยู่นั้น แน่นอนและถูกต้องไปยังจุดหมายได้ปลอดภัย
แน่นอน ด้วยรายละเอียดประเภทผิวทาง เป็นขนาดสองหรือสี่ 
หรือหลายช่องจราจร ทางเลี่ยงอย่างไร และปัจจุบันมี QR 
code ใช้เป็น e-map ดูแผนที่จากสมาร์ทโฟน ได้ด้วย

ต ารวจในรัฐโอกลาโฮม่า เรียกตรวจรถคันหนึ่งเมื่อเห็นว่า
ทะเบียนรถหมดอายุยังไม่ได้ต่อทะเบียน จากการตรวจค้นพบว่า
คนขับรถมีใบอนุญาติขับขี่ที่หมดอายุและยังไม่ได้ต่อ และคนที่
โดยสารมาด้วยมีคดีติดตัวอยู่ฐานพกพาอาวุธ จากการค้นรถ
ต่อไป พบงูหางกระดิ่งบรรทุกที่ที่นั่งตอนหลังรถ แม้จะไม่ผิด
กฎหมาย แต่ก็ถูกน าออกจากรถโดยผู้เชี่ยวชาญเรื่องงู และยัง
พบขวดเหล้าที่เปิดแล้ว แถมด้วยแร่ยูเรเนี่ยม แม้จะผิดปกติแต่ก็
ไม่ผิดกฎหมาย คนขับรถชี้แจงว่า เขาเพิ่งซื้ออุปกรณ์ตรวจแร่
ยูเรเนี่ยมมา จึงอยากเอาแร่นี้มาทดสอบอุปกรณ์ว่าใช้ได้หรือไม่ 
หลังตรวจต่อไปพบว่า รถไม่มีประกันอุบัติภัย และที่ร้ายสุด 
คือรถคันนี้ถูกขโมยมา 

*** โอโฮ แจกแจงคดีกันเป็นเล่มสมุดเลย หลายคดี 
หลายกระทงความผิด และคงติดคุกกันนานโขเลยละ เผลอๆ 
อาจมีผลจากรังสีของแรยู่เรเนี่ยมอีกด้วย

เรื่องข าขัน

https://www.freepik.com/prostooleh


ชื่อหลักสูตร รุ่น วันที่

ROAD SAFETY AUDIT 12 17-19  มีนาคม  2564 

นายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างทาง 28 21-23  เมษายน 2564

การออกแบบทางหลวง (HIGHWAY DESIGN) 8 12-14  พฤษภาคม 2564

เทคนิคงานก่อสร้างและบ ารุงรักษาสะพานทางหลวง 6 19-21 พฤษภาคม 2564

การออกแบบโครงสร้างทาง งานบูรณะปรับปรุงผิวทาง และงานควบคุมคุณภาพวัสดุงานทาง 18 9-11  มิถุนายน 2564

เทคนิคการออกแบบและก่อสร้างทางบนพื้นที่เชิงลาด 10 16-18  มิถุนายน 2564

ROAD SAFETY AUDIT 13 7-9  กรกฎาคม 2564

นายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างทาง 29 21-23  กรกฎาคม 2564

การออกแบบทางหลวง (HIGHWAY DESIGN) 9 4-6 สิงหาคม 2564            

เทคนิคงานก่อสร้างและบ ารุงรักษาสะพานทางหลวง 7 18-20 สิงหาคม 2564

การออกแบบโครงสร้างทาง งานบูรณะปรับปรุงผิวทาง และงานควบคุมคุณภาพวัสดุงานทาง 19 15-17 กันยายน 2564

เทคนิคการออกแบบและก่อสร้างทางบนพื้นที่เชิงลาด 11 20-22 ตุลาคม 2564
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