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ข่าวและกิจกรรม
สมาคมฯแสดงความยินดีกับ ดร.ชยธรรม พรหมศร ในโอกาสรับตําแหนงปลัดกระทรวงคมนาคม

การอบรมหลักสูตร นายชางผูควบคุมโครงการกอสรางทาง รุนที่ 27

สมาคมฯแสดงความยินดีกับ ดร.ปญญา ชูพานิช ในโอกาสรับตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน
นโยบายและแผนการขนสงและจราจร

ในวันจันทร ท่ี 15 กุมภาพันธ 2564 สมาคมฯไดจัดเลี้ยงแสดงความยินดีกับ ดร.ปญญา ชูพานิช ที่ไดรับ
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร(ผอ.สนข.) ณ หองเทเวศร สโมสร
กองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต

ในวันพฤหัสบดี ท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทยไดจัดงานเลี้ยงแสดง
ความยินดีในโอกาสท่ี ดร.ชยธรรม พรหมศร ไดรับตําแหนงปลัดกระทรวงคมนาคม ณ 
หองอาหารสโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต

สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทยไดจัดการอบรมหลักสูตร 
นายชางผูควบคุมโครงการกอสรางทาง รุนที่ 27 เม่ือวันท่ี 
25-27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ 

ในการอบรมคร้ังน้ี มีผูสนใจเขารับการอบรมจากภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งไดรับรับความรูในเร่ืองการบริหารสัญญาโครงการ
กอสราง การบริหารโครงการกอสรางทาง การประมาณราคาคา
กอสรางทาง การเจรจาขอพิพาท-นิติวิศวกรรม การควบคุมงาน
กอสรางวัสดุช้ันทาง และการควบคุมงานกอสราง  ผิวทาง 
สําหรับใชในการทํางานเพื่อพัฒนาประเทศตอไป
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ข่าวและกิจกรรม
กรมทางหลวงไดรับรางวัล The Mino Best Project Award ประจําป พ.ศ.2564

ผลงานดานวิชาการเพื่อออกแบบและกอสรางทางหลวงที่ใชวัสดุทองถ่ินเปน
โครงสรางชั้นทาง พรอมการตรวจวัดพฤติกรรมของวัสดุช้ันทาง ทางหลวงหมายเลข 
2275 ตอนหวยไร-บานกลาง ระหวาง กม.155+238 ถึง กม.157+738 ระยะทาง 2.500 

กิโลเมตร ไดรับรางวัล The Mino Best Project Award ประเภท Community 

Road ประจําป พ.ศ.2564 จัดโดยสมาคมวิศวกรรมงานทางแหงเอเชียและออสตราเลเซีย
(REAAA) ซึ่งจะมอบใหแกโครงการกอสรางทางและหรือสะพาน ท่ีมีความโดดเดนใน
ภูมิภาคเอเชียและออสตราเลเซีย

พิธีการมอบรางวัล The Mino Best Project Award จะจัดข้ึนในการประชุมใหญ
สามัญและการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติของสมาคม REAAA ครั้งท่ี 16 ระหวาง
วันท่ี 15-18 กันยายน 2564 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส

ผลงานดังกลาวเปนสวนหน่ึงของโครงการศึกษาพฤติกรรมของทางหลวงท่ีใชวัสดุ
ทองถ่ินเปนโครงสรางทางสํานักวิจัยและพัฒนางานทาง งบประมาณประจําปพ.ศ.2561 
และยังเปนการริเร่ิมโครงการตนแบบดานการบูรณาการความรวมมือทางดานวิชาการ
ระหวางสํานักวิจัยและพัฒนางานทาง ศูนยสรางทางหลมสัก สํานักกอสรางทางท่ี 2 กอง
ฝกอบรม และคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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Gonghe-Yushu  คือทางหลวงความยาว 627 ก.ม. ท่ีชิงไห ในพ้ืนท่ีราบทิเบต 

ท่ีรัฐบาลจีนกอสรางใหเปนเสนทางชีวิตเพ่ือสนับสนุนการฟนฟูเขตปกครองตนเองทิเบต 
Yushu หลังเกิดแผนดินไหว เม่ือป 2553 พ้ืนท่ีแถบน้ีมีอุณหภูมิต่ํามากติดลบตลอด อยู
ท่ีระดับความสูง 4,000 – 5,000 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง พ้ืนดินน้ันเยือก
แข็งตลอดท้ังป เปนอุปสรรคสําคัญตองานวิศวกรรม เพราะเกิดการหดตัวมากถึงรอยละ 
30 ทําใหงานกอสรางทางหลวงมีปญหามาก จากการยืดหดของมวลดิน

การออกแบบโครงสรางทางสายน้ีตองเทคโนโลยีท่ีทาทายมาก ส่ิงแรกคือความ
เสถียรและความปลอดภัยของทางดวน ส่ิงท่ีสองคือการอนุรักษสภาพแวดลอม เพราะ
เปนตนนํ้าของแมนํ้าสามสายท่ีใชหลอเลี้ยงประชากรนับพันลานคนทางใต เพ่ือแกไขส่ิง
ทาทายน้ี ทางรัฐบาลจัดทํางานวิจัยถึงสวนท่ีเก่ียวของดวยงบประมาณมากถึง 23 ลาน
ดอลลาร โดยมีทีมวิจัยเก่ียวกับความปลอดภัยของทางหลวงในภูมิประเทศท่ีราบสูงและ
หนาวเย็น และดินเยือกแข็ง

สวนหน่ึงของงานวิจัย มีการทบทวนขอมูลตางๆท่ีศึกษามายาวนานกวา 50 ป 
รวมกับประสบการของวิศวกรดานมวลดินเยือกแข็ง ทําแปลงทดลองยาว 15 กม ข้ึน 
เพื่อนําประสบการณน้ีมาใชในการออกแบบและกอสรางทางหลวงน้ี เพื่อแกไขปญหาการ
เปลี่ยนรูปรางของคันทางเม่ืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง พบวาการทรุดตัวเน่ืองจากอุณหภูมิ
ลดลงน้ันมีมากเปน 3 เทาของมวลดินธรรมดา ซึ่งตองระวังมากเม่ือเปนทางดวน และ
การแกปญหาน้ีแบบดั้งเดิมน้ันตองใชงบประมาณมาก ดวยหลักเกณฑของการอนุรักษ
พลังงาน จึงกําหนดแนวคิด แนวทางทางเทคนิคและพารามิเตอรเพ่ือความสมดุลของ
พลังงานระหวางโครงสรางทางและสภาพดินเยือกแข็ง Permafrost และคิดคนรูปแบบ
โครงสรางทางข้ึนใหม 15 รูปแบบ เพื่อปรับพลังงานและการเสียรูปของโครงสรางทาง

กอสรางทางดวน Gonghe-Yushu ท่ี ทิเบต

สาระน่ารู้
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ทางหลวงในพื้นท่ีมวลดินเยือกแข็งน้ัน 

จะมีการหดตัวหรือบวมตัวมากเ ม่ืออุณหภู มิ
เปลี่ยนแปลง ทําใหคันทางเปล่ียนแปรรูปราง
เสียหายได ดังน้ัน ตองใชเทคโนโลยีที่ใชพลังงาน
ความรอนจากธรรมชาติมาควบคุมอุณหภูมิของ
มวลดินและโครงสรางทาง และปรับพื้นท่ีใหมี
การบวมตัวหรือหดตัวนอยท่ีสุด เหมือนกับการ
กอสรางทางรถไฟสายทิเบต ดวยการใช the 
ventilation slab (VS) and the heat-induced 
pavement (HIP) เพ่ือปรับอุณหภูมิของผิวช้ัน
บนของพ้ืนทางคงท่ี ไมเปลี่ยนแปลงมาก โดยให
อากาศภายนอกระบายเขาไปตามทอรูพรุนเพ่ือ
ปรับอุณหภูมิของช้ันหินคลุก ซึ่งจะชวยยืดอายุ
ของช้ันพ้ืนทางหินคลุกใหยาวนานกวาพ้ืนทาง
ปกติธรรมดา ท้ังหมดน้ีชวยใหการยืดหดขยายตัว
ของโครงสรางทางนอยมากอยางมีประสิทธ์ิภาพ 
ในการทําแปลงทดลองขางตน เพ่ือหาเทคโนโลยี
ใหมๆมาชวยใหงานกอสรางทางดวนในพ้ืนท่ีเย็น
เ ยื อ ก แ ข็ ง ใ ห ม ว ล ดิ น คั น ท า ง ต อ ต า น ต อ
กระบวนการเยือกแข็งได

ความยุงยากสุดทายคือการยายและปลูก
หญากลับไปใหมในพ้ืนท่ีหนาวเยือกแข็ง และใหมี
อัตราการรอดมากถึงรอยละ 95 เพื่อรักษา
สภาพแวดลอม ดวยความยุงยากและเทคนิคที่
ซับซอนในการกอสรางทางดวนนี้  จึงไดรับ
รางวัลจาก IRF และเปนรางวัลที่ใหแกความ
แตกตางอยางมากจากงานกอสรางทางหลวงใน
พื้นที่ ปกติทั่ ว ไป เปนตัวอย างชวยใหการ
กอสรางทางหลวงในพื้นที่ ดินเยือกแข็ง น้ัน
สามารถทําไดตอไป

สาระน่ารู้
กอสรางทางดวน Gonghe-Yushu ท่ี ทิเบต



05

Roads Association of Thailand ÊÁÒ¤Á·Ò§ËÅÇ§áË‹§»ÃÐà·Èä·Â

ท่ีปจจุบันตองอาศัยยางแอสฟลตบรรจุเปนถัง 
200 ลิตร หรือยางนํ้า ท่ีตองคอยกลิ้งถังยางมิให
ยางเกาะเปนกอน ยางใหมน้ีใชแทนท่ีไดสะดวกกวา
แบบเดิม และยังชวยลดมลภาวะท่ีไมตองมีถังยาง
เปลาท้ิงไวมากมาย

ยางแอสฟลตปกติน้ันไดมาจากกากหรือของ
เหลือจากการกลั่น นํ้า มันดิบ ซึ่ ง มีคุณสมบัติ
เป ล่ียนแปลง ไปตามกระบวนการผ ลิตและ
คุณสมบัติของ นํ้า มันดิบ บางโรงก ล่ันมีการ
ปรับปรุงกระบวนการกลั่นเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมี
ราคาสูงกวายางแอสฟลต หรือใช นํ้ามันดิบท่ี
เขมขนนอยเพ่ือใหมีกากเหลือนอย หรือบางโรง
กลั่นเลิกการกลั่นใหเหลือยางแอสฟลตไปเลย 
เพราะมันไมคุมคาในการผลิต ทําให ตองไปหา

แหลงแอสฟลตใหม ซึ่ง ‘Instant Asphalt’ น้ี 

เปนทางเลือกท่ีพ่ึงพาได  ทางนาย Albrecht ได
ทํางานรวมกับลูกคาในการผลิตแอสฟลตใหมน้ี 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานงานผิวทาง
ตางๆ  ตัวอยางเชน ใชได กับสภาพแวดลอมท่ี
อุณหภูมิตางๆ เพื่อตานทานตอการเกิดรองลอ

แหลงวัตถุดิบสําคัญเพื่อการทําแอสฟลตใหม
น้ีคือ แอสฟลตธรรมชาติท่ีอยูในดิน เราสามารถทํา
เห มือง ขุด ข้ึนมา ใช ง าน  เช น ท่ี  อิ หร าน  จี น 
โคลัมเบียและสหรัฐฯ ขอสําคัญคือแหลงแอสฟลต
ในดินน้ีตองมีคุณสมบัติสวนประกอบทางเคมีท่ี
เหมาะสม และมีกากเถานอย สวนสารละลายท่ีเปน
ของเหลวน้ันมาจากหลายแหลง รวมท้ังผลพลอย
ไดจากอุตสาหกรรมทําแร  แต เขากลับสนใจ
แหล ง ท่ี ม า จ ากธร รมช าติ  โ ด ย ร ว ม มื อ กับ 
Rheophalt ท่ีทําผลิตภัณฑสารละลายจากเปลือก
เม็ดมะมวงหินมพานต ท่ีใชเพ่ือเสริมเพ่ิมคุณสมบัติ
ของแอสฟลต rejuvenator.

ยางแอสฟลตที่ผสมสารละลายสกัดจากธรรมชาติ

สาระน่ารู้

การผสมผงแอสฟลตกับสารละลายน้ันทําได 
2 วิ ธี คือ ผสมผงแอสฟลตและของเหลวท่ี
อุณหภูมิ 185 องศาซี เปนเวลา 2-3 ช่ัวโมง 
ท้ังน้ีข้ึนกับเกรดของแอสฟลตท่ีใช แนวทางท่ี
สองคือ การใสผงแอสฟลตเขาไปในหองผสม
มวลรวม (plug mill) ในโรงผสม (plant) แลว
ปลอยสารละลายเหลวผานชองปลอยแอสฟลต
ใหมันผสมกันในหองผสมมวลรวม

ขั้ นตอนต อ ไป คือการพัฒนา เพื่ อ
นําไปใชงานจริง โดยหาผูรวมงานมาผลิต
โรงงานผลิต นอกจากชวยใหการใชแอสฟลต
สะดวกในพื้นที่หางไกลแลว ยังชวยดานลด
มลภาวะปลอยกาซคารบอนดดวย ซึ่งประเทศ
ในแถบสแกนดิเนเวียใหความสนใจมาก เพราะ
แอสฟลตใหมน้ีมีสวนประกอบคารบอนดนอย
กวาแบบจากการกลั่นนํ้ามัน และไมตองอยูท่ี
อุณหภู มิ สู งขณะทําการขนสง  ช วยลดค า
พลังงานและความเส่ียงระหวางการขนสง ส่ิงท่ี
หวงกันมากคือราคา เพราะ Instant Asphalt น้ี
แตกตางจากวัสดุเดิมโดยส้ินเชิง ถาคิดกันท่ี
เฉพาะคาวัสดุ แนนอนมันจะสูงกวาแบบเดิม 
ราว 4 เทาตัว แตถานําเอาคาขนสง คาใหความ
รอนขณะขนสง มารวมดวยแลวราคาก็พอๆกัน 
แตถาเปนพ้ืนท่ีหางไกลอยางทวีปอาฟริกาหรือ
พ้ืนท่ีเกาะแลวราคามันพอๆกันเลย แตจะได
ผลตอบแทนเพิ่มข้ึนจากเรื่องสิ่งแวดลอมท่ีดีข้ึน 
–นาจะเปนการกลั่นเอานํ้ามันท่ีเปนตัวทําละลาย
แอสฟลตจากเปลือกเม็ดมะมวงหิมพานต

ยางแอสฟลต ใหม ท่ี ผสมผสานมวล

แอสฟลตดวยสารเคมีตัวทําละลายท่ีสกัดจาก
ธรรมชาติ คือน้ํามันจากเปลือกมะมวงหิม

พานต ท่ีเรียกวา  ‘Instant Asphalt’ น้ี อยูใน

ความคิดของนาย Albrecht มานาน ท่ีจะทํายาง
แอสฟลตเพ่ือวัตถุประสงคหน่ึงโดยเฉพาะ แทนท่ี
จะใชแอสฟลตท่ีไดจากการกล่ันนํ้ามันดิบเทาน้ัน 
และก็ไดมาซึ่งยางแอสฟลตท่ีเปนผลิตภัณฑใหม
เพ่ืองานเฉพาะกิจ คือ ยางแอสฟลต ‘Instant 
Asphalt’ ท่ีไมตองพ่ึงพาจากการกล่ันนํ้ามันดิบ 
มันไดจาการรวมตัวของสารสองอยาง ผง
แอสฟลตและของเหลวท่ีเปนสารละลายจาก
ธรรมชาติ ไดออกมาเปนแอสฟลต ทําใหสามารถ
ผลิตแอสฟลต ได ใน พ้ืน ท่ีห าง ไกล กันดาน 
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ผิวทางในสนามแขงรถ

สาระน่ารู้

ทีมงานเช่ียวชาญดานผิวทาง The Tarmac ทําการปูผิวทางท่ีมี
ความคงทนมากบนทางแขงรถในสนามแขงรถ the Northamptonshire
วัสดุผิวทางน้ีไดรับการออกแบบโดย Dromo ท่ีเช่ียวชาญในการออกแบบ
ผิวทางสนามแขงรถ และเคยออกแบบสนามแขงรถรายการ the British 
Grand Prix มาแลว ผิวทางไดรับการออกแบบใหตานทานตอแรงเบียด
ดานขางจากรถท่ีเล้ียวและแรงจากการหามลอรถอยางแรงของรถและ
จักรยานยนตแขงขัน

ทีมผูเช่ียวชาญกลุมน้ีชวยกันขูดใสผิวทางเดิมแลวปูผิวทางใหมให

มีความราบเรียบดวยเทคโนโลยี Smooth Ride machine control 
technology เพ่ือใหผิวสนามแขงรถมีคุณภาพผิวทางท่ีดีเยี่ยม ทาง

ทีมงานใชระบบ 3D GPS เพ่ือกําหนดระดับในระหวางการขูดใสผิวทาง
รถแขงเดิมท่ีมีความยาว 5.5 กม เพ่ือใหมีความเรียบ ปราศจากนํ้าขัง
นองบนผิวทางแขง เปนคร้ังแรกในอังกฤษท่ีใชเทคนิค 3 มิติน้ีมาในการปู
ผิวทาง ผิวทางวิ่งรถแขงน้ีแตกตางจากผิวทางถนนธรรมดา เปนเทคนิค
เฉพาะ เพราะถนนธรรมดาน้ัน มีการแบงชองจราจร แตบนทางแขงรถ
น้ันไมมีการแบง ความเรียบตองเสมอกันจากซายไปขวา มีการยกหลัง
ทางหรือหลังเตาท่ีไมอยูในแนวเดียวกันตลอด และยังมีมุมเลี้ยวโคงท่ีนา
อันตรายมาก ตองมีการปรับคาโคงหลังทางในระยะทางส้ันๆ (คือ 
transition สั้นๆ) เปนงานท่ีตองอาศัยความชํานาญพิเศษมาก

ดังน้ันการปูผิวทาง แทนท่ีจะปูทับข้ึนไป ตองมีการออกแบบใหม 
มิฉะน้ัน มันเทากับคงรูปรางของทางแขงสนามเดิมไว  ซึ่งไมตรง
เปาประสงค เราตองการผิวทางแขงใหมที่ขจัดความเสี่ยงและ
ขอบกพรองตางๆที่เกิดขึ้นใหหมดไป ทั้งจุดกระโดดกระดอน และปรับ
ลาดหลังทาง ให ไมมีน้ํ าขั ง  เพื่ อข จัดปญหา aquaplane หรือ 
hydroplane

ในการทํางาน ข้ันแรก สํารวจตรวจสอบความเรียบของสนาม 
หาจุดสดุดกระโดด โดยแปลงขอมูลท่ีสํารวจมาใหเปนพ้ืนท่ีแบบสามมิติ 
โดยใช Topcon’s Magnet Collage software เพ่ือใหไดรูปจําลองมาเพ่ือ
ทําการออกแบบใหม จากน้ันใชวิธีการขูดใสผิวทางเดิมออกเพื่อใหไดระดับ
หลังทางท่ีแนนอน เพ่ือใหการปูทับผิวทางใหมน้ันปูดวยช้ันวัสดุหนา
เทากันคงท่ีไดตลอด จากการตรวจสํารวจพบวาตองขูดใสผิวเดิมออกหนา
อยางนอย 70 มม. อยางไรก็ตามจากคาเฉลี่ยขางตน ก็ยังมีบางจุดท่ีตอง
ขูดออกมากกวา เพ่ือใหการทํางานสะดวก การขูดใสใชเคร่ืองจักร 
Wirtgen W 210 Fi สองตัวเพ่ือขูดใสผิวเดิม ตองมีการปรับระดับการขูด
ใสอยางระวังเพ่ือใหมีความแมนยําขนาด มม. การขูดใสพ้ืนผิวทางแขง 
87,000 ตร.ม. ใชเวลาทํางาน 3 วัน 2 คืน โดยไมตองใชชางสํารวจคอย
ขีดบอกระดับความลึกท่ีตองขูด และเพราะการขูดใสผิวมีความถูกตอง
ละเอียดแมนยําดีมาก ทาง Tarmac สามารถคํานวณปริมาณวัสดุผิวทาง
ท่ีจะนํามาปูทับเสริมผิวไดโดยใชระบบการบริหารจัดการของ  BPO 
ASPHALT management system

ในการปูผิวทางใหม ใชตัวปูผิว 3 ชุดเรียงเปนตับปูไปพรอมกัน
เพื่อขจัดรอยตอตามยาวของทางแขง และดวยการปูท่ีควบคุมดวยเทคนิค
ดิจิตอลเพ่ือใหแนใจวาจะไดผิวทางท่ีแนนและเรียบ วัสดุผิวน้ันมีการ
วางแผนผลิตจากโรงผสมเพ่ือมาปอนตัวปูท้ัง 3 ตัวอยางตอเน่ือง ไมขาด
ตอนดวยระบบการบริหารจัดการขางตน ซึ่งมันชวยคํานวณดวยวาตองใช
รถบรรทุกก่ีคัน ระยะเวลาท่ีวิ่งจากโรงผสมมาถึงหนางานแลวเทลงรถปู 
โดยไมตองเสียเวลารอนาน ทําใหการทํางานตอเน่ืองราบรื่นจนเสร็จงาน
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บริษัทฟลลิปสจะทําการติดตั้ง ไฟฟาแสงสวาง TubePoint
luminaires  ใหกับอุโมงคถนนใตทะเลชวง Solbakk ระยะทาง 14 กม 

ซึ่งเปนสวนหน่ึงของโครงการอุโมงคใตทะเลท่ีระดับลึกสุด 290 เมตร Ryfast
mega-project เปนอุโมงคถนนใตทะเลขนาด 4 ชองจราจร ท่ียาวท่ีสุดและลึก
ท่ีสุดในโลก จะรองรับปริมาณรถราว 8,000 คันตอวัน  ไฟฟา TubePoint
luminaires น้ีจะติดตั้งท่ีเพดานอุโมงค ดวย ‘flying-lead’ cable เพ่ือสะดวก
และงายตอการเปลี่ยน แตละจุดจะมีกลองสวิสทอิสสระของมันเอง เพ่ือสะดวก
ตอการปดเฉพาะดวงโคมน้ัน ดวงโคมเหลาน้ีใชงานไดหลากหลาย สามารถ
ปรับระดับความสวางใหอยูที่ 40% และเพิ่มใหสวางมากขึ้นเมื่อมีฝุนหรือ
ควัน และกลับไปหร่ีความสวางไดอีกเม่ือกลับสูภาวะปกติ ท้ังน้ีเปนไปตามกฎ
ของสํานักทางหลวงนอรเวย ท่ีแสงสวางตองปรับหรี่ความสวางได 

ในอุโมงคแบงออกเปน 3 สวน ปากอุโมงค ตรงกลาง และปลาย
อุโมงค ทุกอยางในอุโมงคควบคุมดวยระบบอัตโนมัติ แตก็สามารถกํากับดวย
คนท่ีศูนยควบคุมไดดวย อุปกรณตรวจวัดความเขมของแสงสวางถูกติดตั้งไวท่ี
ท้ังสามสวนของอุโมงค มีระบบเรดาคอยตรวจจับดูวามีรถจอดอยูในอุโมงค
หรือไม แลวเตือนเพ่ือใหหนวยกูภัยรีบเขาไปชวยเหลือ ท่ีเกาะ Hidle ราว
ก่ึงกลางอุโมงคน้ี จะมีการฝงจุดตรึงยึดสะพาน และบนสะพานน้ีจะไมมีสาย
เคเบิลใดๆ ทางฟลลิปส ใช Color Kinetics Grazer Powercore luminaires 
ในการใหแสงสวางท่ีราวสะพานโดยไรสายไฟ

หากเกิดกระแสไฟฟาขัดของ ไฟฟาบางสวนยังคงสวางอยู เพราะ
ระบบเปนแบบ 4 สาย คือมีระบบไฟฟาฉุกเฉินในตัวมันเอง น้ันคือถา
กระแสไฟฟาขัดของ ไฟสองสวางยังคงมีแสงแบบเวน 4 ดวงสวางหน่ึงดวง ซึ่ง
พอเพียงสําหรับการเดินรถอยางปลอดภัย

ไฟฟาแสงสวางใหม

สาระน่ารู้
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ระบบวิเคราะหจุดอันตรายบนถนน

สาระน่ารู้

กรมการขนสงและถนนของดูไบมีวิสัยทัศน “สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง”  “Safe and Smooth Transport for all” จึงมี

โครงการพิเศษรวมกับวิศวกรท่ีปรึกษา เพ่ือพัฒนาทางหลวงใหมีความ
ปลอดภัยมากข้ึน ดวยการปรับปรุงแกไขจุดอันตรายบนถนนดวยวิธีท่ีใชกัน
นานาชาติ โดยใชโครงการ Traffic Accident Blackspot

System Analysis เพ่ือช้ีใหเห็นถึงจุดออนบนถนน ท่ีเม่ือกอนใชคนทํา
การตรวจวิเคราะห ใชผลงานท่ีเคยใชไดผลมาแลวในประเทศตางๆ พัฒนา
ระบบใหมท่ีใชคอมพิวเตอรในการตรวจวิเคราะหและเสนอแนวทางปรับปรุง
แกไขจุดเส่ียงอันตรายบนถนน  โครงการท่ีคอนขางซับซอนน้ีแบงออกเปน 3
ข้ันตอน คือ

1. ทบทวนระบบเดิมท่ีใชคน ผลงานของนานาประเทศท่ีใชงานแลวไดผล 
และพัฒนาระบบตรวจสอบจุดเส่ียง การวิเคราะหและการแกไขปรับปรุงระบบ
ถนนในดูไบ

2. ยังคงใชระบบ Dubai Integrated Accident Management System 
(DIAMS) 2015 ท่ีอิงระบบ GIS ในการตรวจสอบจุดเสี่ยงของถนน หามาตรการ
ปองกันแกไข แลวเฝาติดตามผลการแกไขน้ันๆ ระบบน้ีมิไดพัฒนาข้ึนมาเพียงเพ่ือ
ช้ีจุดเส่ียงอันตรายเทาน้ัน แตระบุดวยวาเส่ียงหรืออันตรายตอคนใชทางเทาหรือ
รถบรรทุก ซึ่งเปนยุทธศาสตรของกรมการขนสงดูไบ

3. วิเคราะหถึงมาตรการแกไขวาคุมคาหรือไมดวย cost benefit analysis 
(CBA) ท้ังน้ีเพื่อตองการใหถนนมีความปลอดภัย อัตราการตายจากอุบัติเหตุตอง
ลดลง

ในป 2550 ในดูไบมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 332 คน หรือคิดเปน
สัดสวน 21.7 ตอประชากร 1 แสนคน และในป 2561 ตัวเลขลดลงเปน 141 คน

Blackspot Safety Management (BSM) และ Network 
Safety Management (NSM) เปนระบบวิศวกรรมท่ีทันสมัยในการทําให

ถนนมีความปลอดภัยมากข้ึน แตมันทําหลังเกิดเหตุการณแลว เปนการตาม
แกปญหา ทางกรมตองการมาตรการในทางปองกันดวยการใชเคร่ืองมือทุก
อยางท่ีมีอยูมาชวย ระบบวิเคราะหแบบใหมน้ีมีประสิทธ์ิภาพเหนือกวาแบบเดิม
ถึง 5 เทา และมันถูกพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชขอมูลอุบัติเหตุในปจจุบันของดูไบ มา
วิเคราะหถึงความรุนแรงของอุบัติเหตุ และฐานขอมูลวิธีการหรือมาตรการ
ปองกันแกไขไดถูกสรางข้ึน มีการใช The accident Crash Modification 
Factor (CMF) มาเปนตัวช้ีวัดประสิทธ์ิภาพในการลดอุบัติเหตุลงตามมาตรการ
แกไขท่ีทําไป

The International Road Assessment Program (iRAP) และ the 
Institute of Transport Engineers (ITE) issue brief No.8 ไดถูกนํามาผนวก
เขาในระบบเพ่ือแนะมาตรการแกไขและการวิเคราะหถึงสัมฤทธ์ิผลของมาตรการ
น้ันๆ นอกจากน้ียังรวมเอาประสบการณของดูไบเองเขาในระบบดวย
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CAVWAY เปนศูนยเพื่อพัฒนาและทดสอบรถอัตโนมัติ

ไรคนขับ ท่ีกอสรางใกลกับ Oxford, England  คาดวาจะเสร็จ
เรียบรอยปลายปน้ี และมันจะเปนศูนยท่ีสมบูรณท่ีสุดเพ่ือการ
พัฒนารถอัตโนมัติในอังกฤษ เพ่ิงไดรับการอนุมัติแบบเม่ือเร็วๆน้ี
และเร่ิมงานกอสรางดวยการปรับพ้ืนท่ี และทําทางช่ัวคราว
เพ่ือใหเคร่ืองจักรเขาไปทํางานกอสรางศูนยน้ีสวนหน่ึงตั้งอยูบน
พ้ืนท่ีดินของสนามบินเกา Oakfield Airfield ใน Bucking-
hamshire อยูก่ึงกลางระหวาง เมือง Oxford และ Aylesbury 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมดราว 770,000 ตร.ม เปนสวนท่ีเปนถนนเพ่ือ
ทดสอบวิ่งรถอัตโนมัติ 105,000 ตร.ม โดยมีทางแยก loop 
ตางๆ รวมอยูดวย อาคาโรงซอมเคร่ืองบินเกา จะถูกใชเปน
โรงงานและสํานักงาน   ส่ิงท่ีทําใหสนามแหงน้ีโดดเดนตรงท่ีมัน
มีรูปแบบทางแยกหลากหลายมาก และเปนทางแยกแบบ
ติดตอส่ือสารกันได ปรับรูปแบบไดและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
สามารถใชเพ่ือทดสอบรถตามสภาพตางๆ เพ่ือการพัฒนาระบบ
ท่ีชวยในการขับรถ Assist driving และรถอัตโนมัติตามมาตร-
ฐานและขอกําหนดของยุโรป เพราะมันครอบคลุมระบบส่ือสาร 
ระหวางรถกับส่ิงอื่นๆขางทาง รถกับรถ และรองรับระบบ 
4G/5G ในศูนยน้ีสามารถควบคุมไดทุกอยางท่ีรถไดยินหรือเห็น 
เพ่ือทดสอบรถตามสถานการณตางๆบนถนน ทําใหการพัฒนา
และการทดสอบเปนไปอยางตอเน่ืองไมมีอุปสรรค นอกจากน้ีท่ี
ศูนยยังสามารถจําลองสถานการณและการปองกันการโจมตี
ทางไซเบอรท้ังในรูปแบบปกติและไมปกติ

CAVWAY เปนสวนหนึ่งของการริเริ่มของรัฐบาลอังกฤษ 
โดย Center for Connected & Autonomous Vehicles 
(CCAV) ไดสนับสนุนใหเงินทุนจากรัฐบาลจํานวน 100 ลาน
ปอนด  และรวมกับอีกสวนหน่ึงท่ีเปนทุนสนับสนุนจากกลุม
อุตสาหกรรม เพ่ือสรางเครือขายสนามทดสอบท่ัวสหราช
อาณาจักร เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีท่ีเช่ือมตอ
และเปนอิสระท่ีเกิดข้ึนใหม

ศูนยทดสอบรถอัตโนมัติไรคนขับ CAVWAY

สาระน่ารู้

ศูนย CAVWAY น้ี เปนผลจากความรวมมือ
ของ Prova Developments Ltd และ  IDIADA 
Automotive Technology (UK) Ltd. โดยท่ี 
IDIADA น้ันมีประสบการณดานผลิตรถยนตมาก
วา 30 ป ใหบริการลูกคาท้ังดานการออกแบบและ
วิศวกรรมรถยนต  การทดสอบและการอนุมัติ
ตางๆ

ความสําเร็จของ IDIADA ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ เ กิดจากการผสมผสานระหวาง
วิศวกรที่มีประสบการณสูง สิ่งอํานวยความ
สะดวกในการทดสอบและการพัฒนาที่ลํ้าสมัย 
และแรงผลักดันอยางตอเนื่องไปสูนวัตกรรม

บริษัท มีผูเช่ียวชาญมากกวา 2,500 คนและ
เครือขาย บริษัท ยอยและสํานักงานสาขาใน
ตางประเทศ 22 ประเทศทําใหม่ันใจไดวาลูกคาจะ
ไดรับบริการท่ีคุมคา
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อังกฤษมองหาผูรวมทุนพัฒนา

สาระน่ารู้

กรมทางหลวงอังกฤษออกประกาศประกวดราคา 2 โครงการ 

มูลคา 19,000 ปอนด เพ่ือกอสรางอุโมงคลอดใตแมนํ้า และถนนเช่ือม
ท้ังสองฝงของแมนํ้า แทม ตอนลาง ซึ่งเปนโครงการถนนท่ีนาสนใจ
มาก เพราะตลอด 65 ปท่ีผานมา มีเพียงทางขาม Dartford Crossing 
เพียงแหงเดียวท่ีเช่ือมตอ เมือง Kent และ Essex เปนเสนทางขนสง
อาหารและสินคาตางๆจากแหลงอุตสาหกรรมไปยังผูบริโภคท่ีอยูทาง
เหนือ กลาง และตะวันออกเฉียงใตของอังกฤษ และเดิมทีออกแบบให
รองรับรถ 135,000 คัน/วัน แตปจจุบันรถมากถึง 180,000 คันตอวัน 
ทําใหการจราจรติดขัดเสียเวลา เปนอุปสรรคตอการคาขายและการไป
ทํางานมาก

ทางขามแมนํ้าตอนลางน้ีจะชวยใหการเดินทางสะดวกขึ้นเปน
เทาตัว โครงการน้ีเปนถนนแนวใหมยาวรวม 24 กม ท่ีจะเช่ือมตออุโมงคถนน

ลอดใตแมนํ้าท่ียาวท่ีสุดของอังกฤษ ทําใหเศรษฐกิจดีข้ึนอยางตอเน่ืองและชวย
ฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ ชวยสรางงานมากกวา 22,000 ตําแหนงงานระหวาง
การกอสราง สรางโอกาสแกผูสําเร็จการศึกษาหรือเปนแหลงใหผูฝกงาน รวมท้ัง
ธุรกิจทองถิ่น โครงการน้ีแบงเปน 2 โครงการ 2 สัญญา คือ 

สัญญา Kent Roads  เปนสัญญาแบบ ออกแบบ - กอสราง แบงเปน 2 
ระยะ เร่ิมจากจุดตัดของทางหลวง A2/M2 ไปยังจุดท่ี 1 กม หางจากทางเขา
อุโมงคดานใต มีงานสาธารณูปโภคและการปองกันสิ่งแวดลอม

สัญญาถนนทางเหนือของแมนํ้าแทม เปนสัญญาแบบ ออกแบบ-กอสราง
และแบงเปน 2 ระยะ เชนกัน โดยเร่ิมจากจุด 1 กม จากปากทางเขาอุโมงคดาน
เหนือไปยังจุดตัดทางแยกท่ี 29 ของทางสาย M25 มีทางแนวใหมเพ่ือเช่ือม
ติดตอกับทางสาย M25, A13 และ A1089 เสนทางน้ีมีความสําคัญมากตอการ
ฟนฟูเศรษฐกิจ และลดมลภาวะปลอยกาซคารบอนด เปนเสนทางท่ีสําคัญมากท่ี
ทางการตองการสรางข้ึนมานับตั้งแตทางหลวงสาย M25 กอสรางเสร็จเม่ือ 35 
ปท่ีแลว ทางสายน้ีไมเฉพาะตองการใหชวยลดภาวะกาซคารบอนด แตเพ่ือใหการ
ปลอยของเสียหมดไปเพ่ือรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหแกลูกหลานใน
อนาคต

ผูชนะการประกวดราคาจะชวยกรมทางหลวงอังกฤษในการรักษา
สภาพแวดลอมไวไดอยางยั่งยืนอยางท่ีไมเคยมีมากอน มีการปรับภูมิทัศนดวย
การปลูกพืชในพ้ืนท่ีรอยละ 15 ของท้ังโครงการหรือราว 260,000 ตร.ม. ปรับ
พื้นท่ีทํากิน 400,000 ตร.ม ใหเปนพื้นท่ีกึ่งท่ีอยูอาศัย สรางสระเก็บนํ้าเพิ่มข้ึน 
ทางนํ้า รางระบายนํ้าและพุมไม ตองมีทางขามเพื่อใหสัตวขามดวย
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สะพานในสหรัฐฯตองรับการบูรณะกอสรางใหม

สาระน่ารู้

รายงานของสมาคมผูรับเหมากอสรางสหรัฐฯระบุวา 
สะพานในสหรัฐฯ ตองไดรับการบูรณะซอมแซมหรือรื้อ
กอสรางใหมไมนอยกวา 1 ใน 3 หรือเปนจํานวนสะพานกวา 
231,000 แหง ท้ังน้ีเปนไปตามขอมูลสภาพสะพานของกระทรวง

คมนาคม เปนสะพานหลักและสะพานท่ีเปนสัญลักษณสําคัญของ
ประเทศดวย ถาเอาสะพานเหลาน้ีมาตอกันจะยาวถึง 10,080 กม. 
เทากับระยะทางจากนิวยอรคไปยังลอสเองเจลลีสแลวกลับมาชิกคา
โก นับวาอันตรายมาก เพราะแตละวันมีรถขามสะพานเหลาน้ีไมนอย
กวา 15,000 ลานเท่ียว ในจํานวนสะพานเหลาน้ีมีอยู 46,000 
สะพานมีสภาพโครงสรางไมม่ันคง และมีรถขามแตละวันราว 178 
ลานเท่ียว และมีสะพานอีก 81,000 แหงท่ีตองร้ือกอสรางใหม  ราว 
1 ใน 3 ของทางหลวงระหวางรัฐ มีสะพาน 18,177 ชวงท่ีตองทํา
การซอมแซม รายงานข างตน น้ี ไป ถึงประธานา ธิบดี  และ
ประธานาธิบดีมีนโยบายท่ีจะฟนฟูเศรษฐกิจหลังถูกกระทบจากโรค
ระบาดโควิด ดังน้ันทางการตองกําหนดนโยบายสงเสริมดาน
โครงสรางพ้ืนฐานกอนเพ่ือใหเปนตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจ การเพ่ิม
การลงทุนดานการขนสง ชวยสรางงานโดยตรง และชวยเพ่ิม
ผลผลิตในอีกทศวรรษตอไป ยิ่งลงทุนเร็วเทาไร คนอเมริกันก็จะได
ประโยชนเร็วข้ึน

ทางสมาคมผู รับ เหมาประเมินวาการซอมสะพาน 
231,000 แหงนี้ตองใชเงินราว 164,000 ลานดอลลาร และตาม
สถานการณงบประมาณปจจุบัน ตองใชเวลาอีก 50 ป จึงจะ
ซอมแซมสะพานเหลาน้ีไดครบถวน สะพานของประเทศขาดแคลน
งบประมาณในการดูแลมานาน ทางรัฐบาลตองจัดงบใหทองถ่ินและ
องคกรงานทางใหเพียงพอ เพ่ือรักษาสะพานใหมีความปลอดภัยตอ
ผูสัญจร มีอยูหลายสะพานมากท่ีตองจํากัดพิกัดนํ้าหนักรถบรรทุก 
หรือมาตรการอื่นเพื่อรักษาสภาพสะพานไว

คณะกรรมการบอรดความปลอดภัยดานคมนาคมแหงชาติ 
ไดจัดทําบัญชีสะพานท่ีตองรีบปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในป 
2564–2565 โดยกําหนดใหตองรีบดําเนินการปรับปรุงในเร่ือง
ความปลอดภัยดังตอไปน้ี

1. กําหนดระบบการตรวจสอบและจัดการดานความปลอดภัย
ของผูโดยสารการบินท่ีมีประสิทธิ์ภาพ

2. ปองกันมิใหมีการดื่มหรือเสพยาแลวขับรถ
3. ใหรถยนตทุกคันมีอุปกรณปองกันหรือเตือนกอนชนกัน 

และอุปกรณติดตอสื่อสารระหวางรถ
4. ขจัดการละจากการควบคุมรถ หรือการโทรขณะขับรถ
5. กําหนดยุทธศาสตรเพื่อมิใหใชความเร็วสูงจนเกิดรถชนกัน
6. ใหมีอุปกรณบันทึกเหตุการณของรถเพ่ือติดตามตรวจสอบ

พฤติกรรมรถไดเม่ือเกิดเหตุ
7. หามาตรการปองกันผูดอยโอกาส คนเดินเทา ขามทางใหมี

ความปลอดภัย
8. พัฒนาระบบตรวจสอบทอนํ้าประปาแตกและแนวทางแกไข
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หยุดรถคลายเครียด

ชาวนาคนหนึ่งทางตอนเหนือของสกอตแลนดกอความรําคาญใหแกเพื่อนบานดวยการเอาขยะกลิ่นเหม็นไปทิ้งที่ที่จอดรถของ
แหลงทองเที่ยวที่คนนิยมไปเที่ยว มันเปนหญาและขยะที่เขานําไปหมักทิ้งที่นั่น เพราะอยูใกลกับฟารมของเขา กีดขวางรถที่จะเขาไปใช
ที่จอดรถ ชาวนานี้ยอมใหนักทองเที่ยวกางเตนขางๆที่ของเขา แตก็มีบอทิ้งพวกมูลสัตวอยูดวย และบอมูลสัตวนี้แหละที่มีบทบาทใน
การชวยตํารวจจับโจรขโมยรถได โดยที่ตํารวจขับรถไลตามโจรมาจนถึงที่กองขยะนี้ โจรพยายามโดดวิ่งหนี แตเจากรรมตกลงไปใน
บอมูลสัตวนี้ โผลขึ้นมาแคหัว จึงถูกตํารวจรวบจับตัวได ขาวไมไดติดตามตอวา ระหวางนําโจรไปโรงพักนั้น ตํารวจตองเปด
กระจกหนาตางรถตลอดหรือไม 

*** โธ ตํารวจเขาคงจับโจรไปชําระตัวและเส้ือผากอนละนา หรือไมก็คงตองเอามันไปใสในรถกะบะขางหลัง ตกลง นี่ เปน
ความดี หรือไมดีของชาวนาที่สรางมลภาวะใหพื้นที่ ดวยกองหมักขยะ และบอขี้วัว

เรื่องขําขัน

ชายข้ีเมานายหนึ่งในอังกฤษถูกตํารวจที่ออกเวรแลวเห็นเขาขับรถเฟยตอยูบน
มอรเตอรเวย โดยที่รถนั้นไมมีลอยาง จึงเรียกใหหยุด ขณะที่คนขับยังคงขับรถตอไป
โดยวงลอขูดเปนประกายไฟไปกับผิวถนน จนตํารวจสามารถหยุดรถเขาและจับตัวได 
พบวาเขามีปริมาณแอลกอฮอลมากเปน 2 เทาของขอกําหนด ไมมีขอแกตัวใดๆจากเขา
ที่ขับรถมาทั้งๆที่ไมมียางรถยนต เขามีเพียงใบขับขี่ช่ัวคราว ไมมีประกันอุบัติภัยรถดวย 
สุดทายจึงถูกปรับหนักหลายกระทง ตั้งแตเมาแลวขับ ขับรถโดยไมมีใบอนุญาต และ
รถไมมีประกันภัย

****   นี่ก็เดือนเมษายน เทศกาลสงกรานต ที่คนนิยมขับรถกลับบานหรือ
ทองเที่ยว และสถิติที่สูงมากๆคือ เมาแลวขับ ปนี้กัญชาเสรีดวยแลว นาจะมีเพ่ิมมาอีก
เหตุ คือเสพกัญชา(โดยไมรูตัว) อีกขอหาแนเลย 

ชายคนหนึ่งในเมืองคองคอรด สหรัฐฯ ไดขี่จักรยานโดยสวมชุดชาย
ไรศีรษะเลียนแบบคนขี่มาในภาพยนตรเรื่อง   The Legend of Sleepy 
Hollow แตแทนที่จะถือตะเกียง เขาสะพายกีตารและขี่จักรยานไปตามริม
ชายหาดโดยปลอยมือจากแฮนดรถเพ่ือดีดกีตารและรองเพลงไปดวย เขาทํา
อยางนี้มาตอเนื่อง 5 ปแลว เพ่ือใหความสุขแกคนแถบนั้น เม่ือกอนเขาเปา
ทรัมเปต แตนี่มาเปลี่ยนเปนดีดกีตารแทน 

*** การหางานอดิเรกทําของคนนั้นแตกตางกันไป แตถาเลนแบบนี้ 
อยาออกมาตอนค่ํามืดไมมีแสงสวางเด็ดขาด อาจเจ็บตัว ชาวบานนึกวาผี

https://www.freepik.com/prostooleh
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ชื่อหลักสูตร รุน วันท่ี

ROAD SAFETY AUDIT 12 23-25 มิถุนายน 2564

นายชางผูควบคุมโครงการกอสรางทาง 28 7-9 กรกฎาคม 2564

การออกแบบทางหลวง (HIGHWAY DESIGN) 8 21-23 กรกฎาคม 2564

เทคนิคงานกอสรางและบํารุงรักษาสะพานทางหลวง 6 4-6 สิงหาคม 2564

การออกแบบโครงสรางทาง งานบูรณะปรับปรุงผิวทาง และงานควบคุมคุณภาพวัสดุงานทาง 18 18-20 สิงหาคม 2564

เทคนิคการออกแบบและกอสรางทางบนพื้นท่ีเชิงลาด 10 1-3 กันยายน 2564

ROAD SAFETY AUDIT 13 8-10 กันยายน 2564

นายชางผูควบคุมโครงการกอสรางทาง 29 22-24 กันยายน 2564

การออกแบบทางหลวง (HIGHWAY DESIGN) 9 6-8 ตุลาคม 2564

เทคนิคงานกอสรางและบํารุงรักษาสะพานทางหลวง 7 20-22 ตุลาคม 2564

การออกแบบโครงสรางทาง งานบูรณะปรับปรุงผิวทาง และงานควบคุมคุณภาพวัสดุงานทาง 19 3-5 พฤศจิกายน 2564

เทคนิคการออกแบบและกอสรางทางบนพื้นท่ีเชิงลาด 11 10-12 พฤศจิกายน 2564

ROAD SAFETY AUDIT 14 24-26 พฤศจิกายน 2564

นายชางผูควบคุมโครงการกอสรางทาง 30 15-17 ธันวาคม 2564
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