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สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย เขารวมแสดงความยินดีกับ ดร.มนตรี เดชาสกุลสม
วันจันทรที่ 14 มิถุนายน 2564 สมาคมทางหลวงแหงประเทศ
ไทย เข า ร ว มแสดงความยิ น ดี กั บ ดร.มนตรี เดชาสกุ ล สม
กรรมการบริหารสมาคม เนื่องในโอกาสเขารับตําแหนงรองอธิบดี
กรมทางหลวงฝายวิชาการ ณ อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง

สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย เชิญชวนผูสนใจรวมงานประชุมระดับโลกของสหพันธทางหลวงนานาชาติ
ขอเชิญชวน ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนผูประกอบการดานการขนสง เขารวมในงานประชุมระดับโลกของ
สหพันธทางหลวงนานาชาติ (International Road Federation: IRF) ดังนี้
1) IRF R2T CONFERENCE : The Future of Roadways: Green, Equitable, Intelligent & Integrated ระหวางวันที่ 7-9 กรกฎาคม
2564 ในรูปแบบออนไลน
th
2) 18 IRF World Meeting & Exhibition : A Global Summit & Technology Showcase ระหวางวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2564
ณ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (UAE)
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ดร.อัคคพัฒน สวางสุรีย รวมเสนอผลงานในงานสัมมนาวิชาการ The 4th ICTG
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ดร.อัคคพัฒน สวางสุรีย ผูจัดการสมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย นําเสนอผลงานเรื่อง “Field Monitoring of Flexible
and Rigid Pavement Responses in Thailand” ภายใตหัวขอ Mechanistic Analysis and Design ในงานสัมมนาวิชาการ The 4th International
Conference on Transportation Geotechnics (ICTG 2021) ผานระบบออนไลน ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการ International Society of Soil Mechanics
and Geotechnical Engineering (ISSMGE)
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ผิวทางไรยางแอสฟลต
ศูนยวิจัยและปฏิบัติการสหพันธรัฐสวิสเพื่อการทดสอบและวิจัย
วัสดุ The Swiss Federal Laboratories for Materials Testing
and Research Centre, Empa ไดทดลองใชวัสดุลวดโลหะหรือใย
สังเคราะห ที่จัดวางเรียงดวยหุนยนตรวมกับมวลรวมสลับเปนชั้นๆ ใช
เป น ชั้ น โครงสร า งผิ ว ทางที่ ไ ร ย างแอสฟ ล ต แข็ ง แรงมากสามารถ
รองรับน้ําหนักไดสูงถึง 5 kN ซึ่งทางศูนยหวังจะนํามาใชแทนชั้นผิว
ทางปกติ ความคิดนี้เริ่มจากโครงการอื่นที่ทําการทดลองที่ศูนยวิจัย
Gramazio Kohler Research lab ที่ ETH Zurich โดยทางศูนยนี้ใช
ลวดโลหะที่จัดเรียงดวยหุนยนตแบบถักนีตติ้งเปนตัวยึดประสานมวล
รวมแทนซีเมนต แลวบดอัดมวลรวมนี้ดวยวิธีสั่นสะเทือนใหเม็ดมวล
อัดแนนและล็อคดวยลวดโลหะที่ถักทอไว ใหมวลรวมอัดแนนเปนแทง
และพบวา แทงมวลรวมนี้ขนาดเสนผาศูนยกลาง 33 ซม. สูง 80 ซม.
จะสามารถรองรับแรงกดไดมากถึง 20 ตัน
นักวิจัยของศูนย Empa จึงตองการนําเอาวัสดุแบบนี้ไปใชใน
งานทางบาง เพื่อใหมีการนําวัสดุใชแลวหมุนเวียนกลับมาใชกับงาน
ถนนตอไปในอนาคต และเปนการใชวิธีการกอสรางแบบดิจิตอลในการ
กอสรางถนนเปนครั้งแรก
ในการทดสอบ นักวิจัยเตรียมตัวอยางโดยทําเปนชั้นมวลรวม 5
ชั้นแตละชั้นจะสอดแทรกดวยลวดโลหะที่ถักทอแบบนี้ตติ้งดวยหุน ยนต
ในรูปแบบที่ไดโปรแกรมไวกอน จากนั้นนํากอนตัวอยางไปทดสอบรับ
แรงกด สามารถรับแรงกดไดมากถึง 5 kN หรือครึ่งตัน กอนที่มวล
รวมหินจะเริ่มขยับตัว ซึ่งตางจากมวลรวมหินที่ไมมีชั้นโลหะแทรกที่จะ
เคลื่อนตัวเร็วกวา ระบบมวลรวมแบบนี้จะมีประโยชนมาก เชน ลด
มลภาวะที่ไมตองใชยางแอสฟลต (ไมตองใหความรอนยางแอสฟลต
เพื่อผสมมวลรวม) ชั้นโครงสรางผิวทางที่น้ําซึมผานไดสะดวก และ
การใชวัสดุหมุนเวียนทําไดงายขึ้น
นักวิจัยยังไดทํา การทดสอบการออกแบบโครงสรางผิวทางแบบ
นี้โดยใช Discrete Element Method ไปพรอมกับการทดสอบใน
หองปฏิบัติการ ซึ่งสามารถทําใหรูถึงกําลังที่หินแตละเม็ดและลวด
โลหะแต ล ะเสน รั บ แรงเท า ไร อย า งไร และยั ง ทํา การวิเ คราะห โดย
จัดรูปแบบการเรียงลวดโลหะเปนรูปแบบตางๆ เพื่อดูวารับแรงหรือ
น้ําหนักไดแตกตางกันอยางไร และในขั้นตอไปจะทําการทดสอบมวล
รวมแบบใหมนี้ในการรับน้ําหนักจรเพื่อใหเหมือนกับสภาพการใชงานที่
รองรั บ ยวดยานที่ เ คลื่ อ นที่ ผ า นไปมา ไม ใ ช แ รงกดนิ่ ง ๆ และยั ง จะ
ศึ ก ษาวิ จั ย ต อ ไปถึ ง วั ส ดุ อื่ น ๆที่ จ ะนํ า มาใช น อกเหนื อ จากลวดโลหะ
ธรรมดานี้ อีกทั้งเพื่อนําเอาเทคโนโลยีดิจีตอลมาใชงานมากขึ้นในการ
กอสรางทาง
นี่คือการทดลองที่จะทําผิวทางที่ไมใชวัสดุแอสฟลต แตใชลวด
โลหะที่วางเรียงเปนรูปแบบตางดวยหุนยนตเปนตัวยึดประสานมวล
รวมใหจับกันแนนในแตละชั้น- ดูไปก็เหมือนการเสริมแรงผิวทาง
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การตรวจคัดกรองกอนขึ้นเครื่องบิน

องคกรความมั่นคงในการคมนาคม ไมหยุดยั้งในการพัฒนาระบบการตรวจสิ่งของของผูโดยสารแบบ
ไร ก ารสั ม ผั ส และสามารถนํ า มาประยุ ก ต ใ ช กั บ การตรวจผู โ ดยสารด ว ย เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและความ
ปลอดภัยของผูโดยสาร
ในการตรวจผูโดยสารนั้น ทางองคกรความมั่นคงใชหลากหลายเทคโนโลยี เชน millimeter wave
Advanced Imaging Technology (AIT) เพื่อตรวจจับโลหะและอโลหะ การเดินผานเพื่อตรวจหาโลหะ
และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (ETDs) ที่คัดกรองปริมาณของสารตกคางที่ระเบิดได นอกจากนี้ (และนา
เสียดาย) ในการตรวจบางครั้งจําเปนตองมีการตบหรือสัมผัสเบา ๆที่ตัวผูโดยสารดวย และบางครั้งการตบ
ตรวจอาจเกิดการกระทบกระทั่งกันได
เนื่องมาจากเหตุที่มีการพยายามซุกซอนระเบิดไวในชุดชั้นในเพื่อขึ้นเครื่องบิน แตไมสําเร็จเมื่อป
2552 เพราะทางการใชระบบ AIT ในการตรวจคัดกรอง และมีการพัฒนาใหมันมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องเพื่อปองกันภัยคุกคาม และตองยอมรับวา มันไมใชเครื่องมือเดียวที่จะมาใชคัดกรอง ตอนนี้
มีการพัฒนาไปสูระบบ Enhanced Advanced Imaging Technology (eAIT) ซึ่งใชตรวจโลหะและ
อโลหะวัตถุ แตระบบใหมนี้ ผูโดยสารไมจําเปนตองยกมือขึ้นเหนือหัว เพื่อใหผูโดยสารรูสึกดีขึ้น โดยทําเปน
รูปทรงกลมแทนแบบแบนๆเดิม
ในอีก 2 ปขางหนา คาดวาจะมีระบบ Stand-off and Remote Screening Technologies มาใช ซึ่ง
สามารถตรวจผูโดยสารไดในระยะหางไกล ทําใหไมตองมีการสัมผัสใกลชิดหรือแตะตบตรวจ และปองกันติดเชื้อ
ไดดวย เครื่องนี้ตรวจโลหะและอโลหะที่อาจซุกซอนมาใตเสื้อผาในระยะหาง 4.5 ม. เครื่องนี้ใชการตรวจอุณหภูมิ
รางกายคนที่ถูกบังดวยวัตถุ มันจะแสดงขนาด รูปราง และตําแหนงวัตถุที่บดบังอุณหภูมิจากรางกาย โดยไม
แสดงถึงกายภาพหรือเรือนราง เพศ ของคนถูกตรวจ เครื่องแบบนี้ใชกันในโรงเก็บสินคาเพื่อปองกันการลักลอบ
ขโมยสิ่งของ และบางสนามบินก็ใชเพื่อตรวจคนงานของสนามบิน ดังนั้นจึงเอามาใชตรวจผูโดยสารไดแบบไมนา
เกลียดหรือรบกวน และสามารถใชตรวจกรองชั้นแรกกอนถึงจุดตรวจหลัก เพื่อจะตรวจเขมเฉพาะรายที่นา
สงสัยเทานั้น หรืออาจจะใชระบบ eAIT รวมกับระบบสแตนอโลนขางบนทําเปนประตูตรวจ E gate เพื่อใหการ
คัดกรองละเอียดและรวดเร็วมากขึ้น คนที่เคลียรก็ผานไปเลย สวนคนที่ยังสงสัยก็ตรวจละเอียดอีกชั้นหนึ่ง
ในอีก 5 ป ขางหนา นอกจากระบบขางตน อาจจะบูรณาการระบบตางๆมาใชเพื่อใหมีความปลอดภัยมาก
ขึ้น ผูโดยสารเดินผานตลอด หรือตรวจขณะกาวเทาเดิน สําหรับสนามบินที่คนโดยสารหนาแนนมาก จุดตรวจ
เดิมยังคงอยู การคัดกรองผานทางชองทาง ไบโอเมตริกซ biometric technology ซึ่งคัดกรองจากระยะไกล แต
จะคัดกรองเรื่องของเหลวหรืออุปกรณอิเล็คทรอนิคใหนอยที่สุด และดวยเทคโนโลยีคัดกรองบุคคลที่กาวหนา
ผูโดยสารจะถูกตรวจขณะเดินกาว ไมตองหยุดเพื่อตรวจ ซึ่งตองมีการปรับปรุงประตูของสนามบินบางเพื่อ
ติดตั้งอุปกรณใหม
ในอีก 10 ปขางหนา จะใชวิธีบริการตัวเองในการผานจุดตรวจคัดกรอง เปาหมายคือการเปดใชงาน
กระบวนการคัดกรองความปลอดภัยของจุดตรวจสําหรับผูโดยสารที่เรงรีบ โดยผูโดยสารตองแสดงรายการ
สิ่งของตางๆของตนเอง ในระหวางขั้นตอนนี้หากมีการระบุไมตรงกับที่แจงไว เครื่องจะเตือน ผูโดยสารตอง
ชี้แจงแสดงความโปรงใส คาดวาผูโดยสารสวนใหญจะทํากระบวนการนี้ดวยตัวเองทั้งหมด
แมวาวิธีการขางตนเหลานี้จะอยูในขั้นเริ่มตนของพัฒนาดานวิศวกรรมระบบ แตก็เห็นไดจากการทดสอบ
ในหองปฏิบัติการที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งเทคโนโลยีตนแบบสามารถนําไปใชที่สนามบินไดในอีกไมกี่ปขางหนา
อยางไรก็ตาม การฝกอบรมหรือใหความรูผูโดยสารในสนามบินที่พลุกพลานใหคัดกรองดวยตนเองอยางมี
ประสิทธิภาพนั้น นาจะตองใชเวลา ก็ลองพิจารณาถึงตอนที่นําระบบการชําระเงินแบบบริการตนเองที่รานขาย
ของชํานั้น ใชเวลานานเทาใดจึงจะเปนที่ยอมรับ จากปจจัยดานมนุษยเหลานี้เราไมคาดวาจะไดเห็นการคัดกรอง
การบริการตนเองอยางแพรหลายในทศวรรษนี้
นี่คื อ สิ่ ง ที่ เราอาจพบในการเดิ น ทางโดยเครื่ อ งบิ น ที่ เ คยยุ ง ยากต อ ง รอคิ ว ยาว ทิ้ ง ขวดน้ํ า ต อ งแยก
คอมพิวเตอร ไอแพด มือถือ หรือบางครั้งถึงขั้นตองถอดเสื้อเจกเก็ต รองเทา เข็มขัด หรือเอากระเปาเงิน
ออกมาดวย
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สะพานเหนียว ไมพัง
สะพาน Hernando DeSoto Bridge บนทางหลวง
ระหวางรัฐ I-40 เปนสะพานแบบโครงเหล็กถักโคงโยงยึด
พื้นสะพาน tied arch bridge ที่ทอดขามแมน้ํามิสซิปซิป
เชื่ อ มติ ด ต อ ระหว า งอาร ค านซั ส กั บ แมมฟ ส ต อ งป ด ไป
หลังจากพบรอยแตกหักที่คานเหล็กที่รองรับพื้นสะพานและ
ถูกหิ้วดวยโครงถัก truss โคง ในการตรวจสภาพประจําป
เมื่ อ สั ป ดาห ที่ แ ล ว และความเสี ย หายนี้ อ าจจะทํ า ให เ กิ ด
เหตุการณภัยพิบัติได เพราะสวนที่หักเปนคานเหล็กหลักของ
ตัวโครงสรางที่รองรับพื้นสะพาน วิศวกรยังแปลกใจวาทําไม
มันไมพังลงมา ทั้งที่รอยแตกนี้เกิดขึ้นมากวาสองปแลว โดย
ปกติสะพานแบบโครงเหล็กโคงโยงยึดอยางนี้ ถามีชิ้นสวน
โครงเหล็กหัก มันมักจะพังลงมาทั้งสะพาน แตเมื่อวิศวกรที่
ปรึกษา ดูภาพของสะพาน I-40 อยางละเอียดเพิ่มเติมแลว
ไดใหเหตุผล 4 ประการที่สะพานนี้ไมพังลมสลายลงมา คือ
สะพานนี้เปนแบบโครงเหล็กถักโคงโยงยึดหิ้วพื้นสะพาน โดย
ตัวโครงเหล็กถักโคง truss นั้นชวยหิ้วรับน้ําหนักของพื้น
สะพานทั้งหมดเหมือนคาน - และตัวโครงเหล็กถักโคงนี้ได
ออกแบบเป น แบบต อ เนื่ อ งระหว า งช ว งคานเหนื อ ตอม อ
continuity of span over pier ทําใหมีสวนเผื่อ กระจาย
การรับน้ําหนักไปยังชวงสะพานถัดไปดวยความตอเนื่อง และโครงถั ก ทั้ ง สองด า นจะอั ด ตั ว เข า หาตอม อ อี ก ข า ง –
ดังนั้นการที่ชิ้นสวนของคานเหล็กรองรับพื้นสะพานหักไป
ขางหนึ่ง (ซึ่งแตละชวงสะพานมีคานรับอยู 2 ขาง) ขางที่
เหลืออยูรวมกับตัวโครงเหล็กถักโคงจะชวยน้ําหนักสะพานได
ในลักษณะแรงบิดหมุน torsion แมวาโครงถักมิไดออกแบบ
ให รั บแรงบิ ด นี้ แตมั นก็มี ค วามแข็งแรงและกํา ลั งพอตา น
แรงบิดนี้ได ครั้งนี้ถือวาโชคดีมาก ที่ความซับซอนของระบบ
การออกแบบเปนประโยชนทําใหโครงสรางนี้แข็งแกรงมาก
ขึ้น จึงไมพังลงมา
สะพานบนทางหลวงระหวางรัฐที่ยาว 5.3 กม. นี้ เปด
ใชงานมาตั้งแต 2516 แบงออกเปน 164 ชวงสะพาน 160
เสา และตอมอริม 10 ตัว ความเสียหายนี้ไมไดตรวจพบใน
การสํารวจสภาพสะพานเมื่อครั้งกอนนี้ที่ทําเมื่อ กันยายน
2562 และ 2563 เจ า หน า ที่ ผู ต รวจสอบมิ ไ ด ป ฏิ บั ติ ต าม
วิธีการที่ถูกตองและขาดความรับผิดชอบ จึงถูกลงโทษ การ
บูรณะครั้งนี้รวมกันทําระหวางอารคันซัสกับเทนเนสซี่ โดย
มอบใหบริษัท Kiewit Construction รับไปทําการ
การซอมแซมนี้แบงออกเปน 2 ชวง ชวงแรกทําไปแลวคือ
การประกับเหล็กที่รอยแตกหักเพื่อใหมันรับแรงได สวนขั้นที่
2 นั้นอยูระหวางการออกแบบวิธีการซอมแซม
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สะพานแบบตอมอเสริมแรงดิน
The Geosynthetic Reinforced Soil-Integrated Bridge System (GRS-IBS) ระบบการกอสรางสะพานแบบเสริมแรงดินฐานรากนี้ชวยลดเวลา
และคากอสรางลง ชวยใหองคกรงานทางทองถิ่นในการกอสรางสะพานขนาดเล็ก ที่มี 1 ชวงความยาว ดวยวัสดุและเครื่องจักรแบบเดิมที่มีอยู ทําใหกอสรางได
เสร็จเร็วขึ้น คนงานไมตองเสี่ยงทํางานที่หนางานนานๆ
เทคนิคของระบบนี้ประกอบดวย 3 สวน คือ ฐานรากดินเสริมแรง ตอมอสะพาน และคอสะพาน เริ่มจากกอสรางดินฐานรากสะพานดวยการบดทับวัสดุ
มวลรวม สลับกับชั้นวัสดุเสริมแรง ขึ้นมาเปนชั้นๆ ระยะระหวางชั้นเสริมแรงยิ่งชิดก็ยิ่งแข็งแรงรับน้ําหนักสะพานไดมาก การกอสรางใชวัสดุมวลรวมและ
เครื่องจักรแบบเดียวกับงานกอสรางงานดินปกติ มีที่เพิ่มมาคือชั้นแผนสังเคราะหเสริมแรง งานกอสรางทําไดรวดเร็ว ไมตองตอกเข็ม ไมเกิดเสียงหรือการ
สั่นสะเทือนที่จะกระทบตอสิ่งแวดลอม ไมตองใชเหล็กเสริมและคอนกรีต

การกอสรางตอมอสะพานจะอยูบนชั้นดินเสริมแรงนี้ ทําใหชวงคอสะพานอยูบนชั้น
ดินเสริมแรงเดียวกัน การทรุดตัวเทากัน ไมเกิดการสะดุดกระดอนตรงคอสะพาน ไมเกิด
แรงกระแทกที่ จ ะเป น อั น ตรายต อ โครงสร า งสะพานหรื อ ความเสี ย หายต อ ช ว งล า ง
ยานพาหนะ ไมตองปดถนนเพื่อซอมคอสะพานที่ทรุดตัว คากอสรางถูกกวาแบบปกติถึง
รอยละ 25 - 60 ขึ้นกับขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญา และยังดูแลบํารุงรักษางาย
การกอสรางระบบนี้ มีความสะดวกและยืดหยุนตอทุกสภาพอากาศ และปรับเขา
กับสภาพของพื้นที่หนางานได ใชรับน้ําหนักของสะพานไดหลากหลายประเภท รวมทั้ง
แรงสั่นสะเทือนและการเกิดแผนดินไหว แมลําน้ําที่มีระดับน้ําเปลี่ยนแปลงมากและเร็ว
ขอดีของสะพานระบบนี้ คือ
1. เรงรัดงานกอสรางไดเร็ว ดวยวัสดุและเครื่องจักรปกติ ทําใหโครงการแลวเสร็จ
เร็วขึ้น
2. คากอสรางลดลงมากถึงรอยละ 60 การบํารุงรักษางาย และประหยัด
3. มีความยืดหยุนในการออกแบบใหเขากับสภาพแวดลอมของหนางานและความ
ตองการในการใชงาน และสามารถปรับใหเขากับสภาพหนางานไดสะดวก
ขอดีจากการที่ลดการกระดอนที่คอสะพาน
1. ลดแรงกระแทก Impact load เนื่องจากการกระดอนที่คอสะพาน ชวยลดความ
เสียหายของสะพานและยานพาหนะ
2. ชวยใหคนขับรถปลอดภัย ไมกระดอนแลวควบคุมรถไมได
3. ลดคาบูรณะซอมคอสะพานที่ทรุดตัว และไมตองปดการจราจรบอยเพื่อซอมคอ
สะพาน ทําใหคนงานไมตองเสี่ยงทํางานซอมแซมสะพาน
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การใชขยะพลาสติกในงานทางเหมาะหรือ
สมาคมผิวทางแอสฟลตสหรัฐฯ National
Asphalt
Pavement
Association (NAPA) และสถาบันแอสฟลต Asphalt Institute รวมกัน
วิเคราะหถึงการนําเอาขยะพลาสติกมาใชในงานผิวทางแอสฟลตวาเหมาะสม
หรือไมอยางไร โดยมีผูเชี่ยวชาญดานแอสฟลตทั้งจากสหรัฐฯและยุโรปรวมกัน
และไดสรุปรายงานออกมา
Recycled Plastics in Asphalt Part A: องคความรูตางๆ State of the
Knowledge ซึ่ ง เผยแพร ใ นเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2020 นํ า เสนอประเด็ น ที่
ครอบคลุมเกี่ยวกับประเภทของขยะพลาสติก ปญหาการรีไซเคิล ประโยชนตอ
สิ่งแวดลอมและอันตราย และหลักฐานจากการวิจัยและการทดลอง รายงาน
ดังกลาวเนนย้ําถึงประเด็นตางๆ ที่ตองมีการตรวจสอบเพิ่มเติมกอนที่จะสงเสริม
การใชพลาสติกในทองถนนในวงกวาง
Plastics in Asphalt Part B: การทบทวนผลงานในอดีต ซึ่งไดรับ
มอบหมายจากคณะทํางานจาก National Center for Asphalt Technology
(NCAT) นั ก วิ จั ย ประเมิ น รายงานผลการวิ จั ย จากการทบทวนบทความใน
วารสาร และสิ่งพิมพทางการคาจํานวน 110 ฉบับ โดยสรุปขอบเขตของงาน ขอ
คนพบ และขอเสนอแนะ หนึ่งในความทาทายที่ยิ่งใหญที่คณะทํางานคนพบคือมี
ขอมูลไมเพียงพอ
อินเดีย นาจะเปนแหลงขอมูลที่ดี เพราะมีการใชขยะพลาสติกในงานทาง
มายาวนานกวา 15 ป แตก็หาขอมูลไมได สวนประเทศอื่นๆนั้นเพิ่งเริ่มใชขยะ
พลาสติก สิ่งหนึ่งที่คาดกันคือการใชพลาสติกผสมกับยางแอสฟลตทําใหมัน
แข็งแกรงขึ้น ซึ่งอาจจะทําใหเกิดปญหาแตกราวงาย หรือเกิดความลาเร็ว การ
เลือกใชขยะพลาสติกขึ้นกับสวนประกอบทางเคมี มีเพียงไมกี่ประเภทที่เหมาสม
ตัวที่มี Polyethylenes
(PE)
นิยมใชมากที่สุด แตสําหรับผิวทางแบบ
Superpave ที่ใชแอสฟลตเกรด PG นั้นไมเหมาะใชแอสฟลตที่ปรับปรุงคุณภาพ
ดวยพลาสติก นอกจากนี้รายงานนี้ยังชี้ใหเห็นถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่อาจ
ทําใหเกิดมลพิษทางอากาศที่โรงผสมมวลรวม แตรายงานนี้มิไดระบุถึงอันตราย
จากสารเคมี อนุภาพพลาสติกที่เล็กจนถึงระดับนาโน จึงยังไมแนใจวาผิวทางที่ใช
แอสฟลตผสมพลาสติกนั้นจะเหมาะกับการรีไซคลิ้งหรือไม
โดยสรุป คณะทํางานเรียกรองใหคอยๆ
พิ จ ารณาใช วิ ธี ก ารที่ ใ ช พ ลาสติ ก เหลื อ ทิ้ ง บน
ถนน โดยควรจะรอใหวัดผลไดเสียกอน ตอนนี้
ความอดทนรอผลการวิจัยเปนสิ่งสําคัญที่สุด
อยาพยายามเรงรีบใชพลาสติกดวยเหตุผลทาง
การเมื อ งหรื อ ด ว ยเหตุ ผ ลทางเศรษฐกิ จ ที่ ไ ม
เหมาะสม ลองทบทวนดู ว า ต อ งใช เ วลา
ทดลองวิจัย 40 ปในการที่จะนํา RAP มาผสม
ในมวลรวมจํ า นวน 21% เอกสารทั้ ง สอง
ส า ม า ร ถ ด า ว น โ ห ล ด ไ ด ฟ รี จ า ก NAPA
www.asphaltpavement.org
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แหลงขอมูลสิ่งแวดลอม
The Center for Environmental Excellence
ซึ่งรวมกับ the American Association of State Highway and
Transportation Officials, AASHTO และ the Federal Highway Administration, FHWA ไดจัดตั้งเว็บไซตเพื่อใหขอมูลแกผูใชทาง
https://environment.transportation.org
ศูนยนี้กอตั้งขึ้นในป 2544 สงเสริมการดูแลสิ่งแวดลอม สงเสริมนวัตกรรม และทําหนาที่เปนแหลงขอมูลสําหรับผูเชี่ยวชาญดาน
การขนสงที่ตองการความชวยเหลือดานเทคนิค การฝกอบรม การแลกเปลี่ยนขอมูล และโอกาสในการสรางพันธมิตร เว็บไซตใหมนําเสนอ
แหลงขอมูลของศูนยในรูปแบบที่ดึงดูดสายตาและเปนระเบียบมากขึ้น ประหยัดเวลาและลดความยุงยากของผูใชเมื่อคนหาเว็บไซตสําหรับ
ขอมูลที่ตองการ มีคูมือผูประกอบวิชาชีพ กรณีศึกษาที่เนนถึงหนวยงานดานการขนสงของรัฐที่กําลังดําเนินการเกี่ยวกับหัวขอดาน
สิ่งแวดลอมตางๆ เรื่องขาว และรายการกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
ผูเยี่ยมชมอาจพบขอมูลในพื้นที่เฉพาะดานตางๆ เชน คุณภาพอากาศ การขนสงเชิงรุก ความยั่งยืน ความยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม
เสียงจากการจราจร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คุณภาพน้ํา และอื่นๆ อีกมากมาย
เว็บไซตใหมนี้ยังมีแหลงขอมูลมากมายสําหรับนักวิจัย เชน แนวคิดการวิจัยดานการขนสงและสิ่งแวดลอม หรือฐานขอมูล TERI ซึ่งเปน
สถานที่ ศู น ย กลางสํ า หรั บการติ ด ตามและแบ ง ป นแนวคิ ด ใหมๆ ด า นการขนส ง และการวิ จั ย ด า นสิ่ ง แวดล อ ม ศู น ย ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ
ทรัพยากรจํานวนมหาศาลที่เกี่ยวของกับหัวขอดานสิ่งแวดลอมในการขนสงเสมอ ดูเสมือนวาขอมูลอาจลนหลามเล็กนอย ตอนนี้ผูใช
สามารถมองเห็นสิ่งที่มีอยูไดชัดเจนยิ่งขึ้น ผูที่รูวากําลังคนหาอะไรสามารถคนหาไดอยางรวดเร็ว ในขณะที่ผูที่ตองการเรียกดูแหลงขอมูล
สามารถทําไดในลักษณะที่เปนระเบียบมากขึ้น ซึ่งสมเหตุสมผลกวามาก
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AASHTO: คูมือการซอมรอยตอขยายตัวของสะพานขนาดเล็ก

ทาง AASHTO ได จั ด ทํ า คู มื อ การซ อ ม
รอยตอเพื่อการขยายตัวของสะพานขนาดเล็ก
SMEJs ขึ้ น เป น ครั้ ง แรก โดยแสดงให เ ห็ น ถึ ง
รายละเอียดการซอม การดูแลหรือการเปลี่ยน
รอยตอเพื่อการขยายตัวของสะพานขนาดเล็ก ที่
มีการเคลื่อนตัวเล็กนอย คือนอยกวา 10 ซม.
SMEJs ทําหนาที่สําคัญในการดูแลรักษา
ตลอดวงจรชี วิ ต ของสะพาน โดยให "การ
เปลี่ยนแปลงที่ราบรื่น" จากชวงหนึ่งไปยังอีก
ชวงหนึ่งในสะพานที่มีหลายชวง หรือจากถนน
ที่เปนชวงเชิงลาดสะพานไปยังพื้นสะพาน และ
ช ว ยดู แ ลการระบายน้ํ า หรื อ สารเคมี บ นพื้ น
สะพานให ไ ปจากพื้ น สะพานและไม ไ หลไปเป น
อันตรายตอชื้นสวนโครงสรางสะพาน
แม ค า ก อ สร า งรอยต อ เพื่ อ การขยายตั ว
ของสะพานจะไม ม ากเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ค า
ก อ สร า งทั้ ง สะพาน แต ค วามเสี ย หายของ
รอยต อ นี้ จ ะนํ า ไปสู ค วามเสี ย หายของสะพาน
ม า ก ขึ้ น ด ว ย เ ห ตุ นี้ จึ ง ต อ ง ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความสําคัญในการดูแล บํารุงรักษา ซอมแซม
หรือเปลี่ยนรอยตอ SMEJs
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การเลี้ยงผึ้งที่สนามบิน
มีขาววาทางสนามบินนานาชาติ ซานแอนโทนี่โอ มีโครงการจะเลีย้ ง
ผึ้ง โดยตั้งเปนโครงการชื่อวา SATBEEKIND เริ่มตนดวยรังผึ้งสองรังที่มี
ผึ้งอยูราวสี่หมื่นตัว เปนการเริ่มตนผลิตน้ําผึ้งในพื้นที่ของสนามบิน แตละ
รังเริ่มตนดวยผึ้งราวสองหมื่นตัวซึ่งจะขยายเพิ่มถึงหกหมื่นตัว
SATBEEKIND เปนโปรแกรมที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม ที่ออกแบบมา
เพื่อสอนเด็กๆ เกี่ยวกับความสําคัญของผึ้งและการผสมเกสรพืชผล ชีวติ สี
เขียว เพื่อจุดประกายความหลงใหลรักในธรรมชาติ และนําชุมชนทองถิ่น
และผูรับสัมปทานในสนามบินมารวมตัวกันเพื่อกิจกรรมสังคม

ทางสนามบินรวมมือกับโรงเรียนระดับประถม BASIS
San Antonio ในชั้นตนของโครงการนี้ โดยขอใหทาง
โรงเรียนเพาะเมล็ดพันธุในสวนที่มีอยูแลว จากนั้นคอยยายไป
ปลูกที่พื้นที่สนามบินในเดือนถัดไป นี่เปนโครงการแรกที่ทาง
สนามบินรวมกับชุมชนเพื่อสรางสิ่งแวดลอมที่ดีแกชุมชนที่
เป น เพื่ อ นบ า น ช ว ยให ช าวบ า นร ว มกั น ตระหนั ก ถึ ง
สภาพแวดลอมที่ยั่งยืน อยางไรก็ตามการไดรวมทํางานกับครู
และนั ก เรี ย นนี้เปนแคจุด เริ่มตน และหวังวา จะไดเก็บเกี่ย ว
น้ําผึ้งมาจําหนายในรานคาในสนามบิน หรือนําไปปรุงอาหาร
หรือเครื่องดื่มในเอาทเล็ต F&B ของสนามบิน นี่เปนตัวอยาง
ของโครงการรักษสิ่งแวดลอมที่จะใหความหวานชื่นตอทุกคน
โดยทางการหวังวาจะเก็บเกี่ยวน้ําผึ้งไดราวปลายปนี้
เปนกิจกรรม Corporate Social Responsibility, CSR
คือการดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคกร ที่คํานึงถึง
ผลกระทบตอสังคมทั้งในองคกรและชุมชนในระดับใกลและ
ไกล ในอันที่จะทําใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางปกติสุข
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Slot machine ในสนามบินชิคาโก
มีขาววาทางการจะใหผูประมูลไดสัมปทานเพื่อ
ติดตั้ง Slot machine ในสนามบินนานาชาติ
O’Hare และ Midway แผนงานเริ่มมาตั้งแตปที่แลว
ดวยการรางปรับกฎหมายเพื่อรองรับกิจกรรมนี้ โดย
ยังไมรูวารายละเอียดมีอยางไรบาง รูแตเพียงวาผูได
สัมปทานจะไดติดตั้งเครื่องสล็อต 4 พันตัวที่รีสอรท
และสองสนามบิ น ข า งต น นี่ ค งผ า นการวิ เ คราะห
ความคุ มค า ของโครงการของผูขอรับสัมปทานมา
ก อ นแล ว ว า ควรจะมี เ ครื่ อ งสล็ อ ตกี่ เ ครื่ อ งสํ า หรั บ
สนามบินใหญ O’Hare หรือสนามบินที่เล็กกวา แต
คนหนาแนนมากอยางสนามบิน Midway

สําหรับลาสเวกัส คอนขางคุนตาที่จะเห็นเครื่องสล็อตที่รัฐนี่ ในสหรัฐอเมริกา มีเพียงสนามบินนานาชาติ McCarran และ Reno-Tahoe International ที่มี
เครื่องสล็อตนี้ สวนสนามบินทองถิ่นมีราวๆ 1,400 เครื่องที่ดําเนินการโดยบริษัท Airport Slot Concession Inc. ของ Michael Gaughan โดยปที่รายไดดีที่สุดเมื่อ
2562 นัน้ ทํารายไดสูงถึง 37.4 ลานดอลลาร บริษัทนี้มีพนักงานมากถึง 170 คน ทํางานในกะตางๆ ใหบริการอยางดีตอ ลูกคาทัง้ การดูแลเครื่องและการจายรางวัล
ใหญแจ็คพอตตลอด24ชั่วโมง สัปดาหละเจ็ดวัน คือไมมีวันหยุดเลย
ทางบริษัทเผยวาไดเจรจากับทางรัฐอิลลินอยสมากวา 3 ป กวาจะไดใบอนุญาต และขอตกลงนั้นอาจจะเปนเรื่องยากสําหรับผูประกอบการ เพราะตองจายภาษี
สูงถึงรอยละ 40 และมีแนวโนมวาประธานาธิบดี โจ ไบเดน อาจเพิ่มภาษีนี้อีกในไมกี่ปขางหนา ดานสนามบินเองนั้น การใหมีเครื่องสล็อตที่สนามบิน ชวยใหมี
รายไดมาจุนเจือคาใชจายของสนามบิน แตสําหรับสนามบินที่ชิคาโกนี้ อยาง Midway ที่มีเที่ยวบินคับคั่งเปนอันดับที่สอง ดวยเทีย่ วบิน 255 เที่ยวไปยังจุดหมาย 76
แหง รายไดทั้งหมดที่จัดเก็บไดจะถูกสงใหตํารวจและหนวยดับเพลิง ไมใชเพื่อการดําเนินการของสนามบิน
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รางวัลจูงใจในการเรงเคลียรเหตุรถชนกัน

กรมการขนสงรัฐเวอรจีเนียจัดใหมีรางวัลจูงสําหรับการเคลื่อนยายรถที่เกิดเหตุชนกัน เพื่อเคลียรพื้นที่ถนนโดยเร็วบนทางหลวงระหวางรัฐ I-81 โดยจะเพิ่ม
โบนัสใหแกบริษัทลากจูงรถอีก 2,500-3,500 ดอลลาร ถาสามารถจัดการเคลียรพื้นที่และเปดการจราจรไดภายใน 90 นาทีนับจากไดรับแจงการเกิดเหตุจาก
เจาหนาที่ที่หนางาน โดยทางกรมและตํารวจรัฐรวมกับกรรมการจัดการปญหาการจราจรสนับสนุนโครงการนี้ภายใตชื่อวา 81 TRIP ที่มุงชวยลดผลกระทบของเหตุ
รถชนกันตอการติดขัดของการจราจรตามแนวถนน I-81 โดยรีบเคลียรพื้นที่เกิดเหตุในเชิงรุก โปรแกรมนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการปรับปรุงทางหลวง I-81 มูลคา
2 พันลานดอลลารที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการขนสงเครือจักรภพในเดือนธันวาคม 2561
เศรษฐกิจของรัฐเวิรจีเนียนี้จะเกิดการสูญเสียมากถึง 1,200 ดอลลารตอทุกนาทีที่สูญเสียในการสัญจรบนทางหลวง และอุบัติเหตุบนถนนเปนตนเหตุของ
การจราจรติดขัดบนทางสาย I-81 นี้ ดังนั้นเราทําใหมันดีขึ้นไดดวยการเปดการจราจรใหเร็วที่สุด ดวยโปรแกรมนี้ชวยลดการสูญเสียเวลา ลดการเกิดอุบัติเหตุรถ
ชนกันซ้ําซอนเมื่อรถตอคิวกันยาว ซึ่งมักเกิดขึ้นรอยละ 20 ของเหตุรถชนกัน ขณะเดียวกันถาบริษัทลากรถทําการเคลียรพื้นที่ชา ใชเวลาเกิน 3 ชั่วโมง จะถูกปรับ
ดวยเชนกัน บนทางหลวงระหวางรัฐ I-81 นี้มีรถบรรทุกมากวิ่งขามภูมิประเทศภูเขา ทําใหเกิดอุบัติเหตุมาก ดังนั้นการเอารางวัลจูงใจมาใช จะชวยใหการเคลียร
พื้นที่เกิดเหตุเร็วขึ้น เหมือนอยางที่เคยใชไดผลมาแลวในพื้นที่ Richmond ตั้งแตป 2560
จากการศึกษาเบื้องตนของโครงการนี้ พบวาสามารถลดเวลาในการเคลียรพื้นที่เกิด
เหตุลงไดเฉลี่ยถึง 62 นาที ทางกรมไดอนุมัติผูใหบริการลากรถทองถิ่น 21 รายเพื่อให
มารวมในโครงการ 81 TRIP โดยแตละรายจะใหดูแลพื้นที่ทางหลวง 540 กม. เมื่อเกิด
เหตุ ทางผูประกอบการลากรถตองถึงพื้นที่เกิดเหตุพรอมดวยอุปกรณครบครัน ภายใน
45- 60 นาที ขึ้นกับชวงเวลาของวัน หรือ วันของสัปดาห นั่นคือขึ้นสภาพการจราจรดวย
การบริการลากจูงหรือกูรถที่เกิดอุบัติเหตุในสหรัฐฯนั้น มีเอกชนรับดําเนินการดวย
คาบริการราว 1,800 ดอลลาร ถึง 2,500 ดอลลารตอชั่วโมง และคาลากไปเก็บ ถายังไม
มีเงินจาย ฝากรถไว ตองเสียคาจอดฝากอีกตางหาก
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หยุดรถคลายเครียด
หนุมอังกฤษพึ่งรูถึงความสําคัญของระบบควบคุมการยึดเกาะของรถเฟอรรารี่ จากการที่เขาถายวิดีโอตัวเขาขณะขับรถนี้ขามสะพาน Lambeth โดยปด
ระบบควบคุมการยึดเกาะนี้ แลวแตะคันเรงเต็มที่ ทั้งที่พิกัดความเร็วบนสะพานไมเกิน 32 กม/ชม ทําใหรถวิ่งพุงไปอยางควบคุมไมไดแลวไปฟาดกับรั้วสะพาน
เฉียดคนที่ขี่จักรยานอยูไปนิดเดียว ไมรูวาเขาคิดอยางไรในการทําเชนนี้ แตที่แนๆจากคลิปที่เขาถายไวเอง แสดงวารถเฟอรรารี่นี้แรงเกินกวาที่เขาจะควบคุมได
**** คงแบบโงแลวรวย ไมรูวารถหรูราคาแพงนั้น เขาใหใชงานอยางไรเพื่อใหปลอดภัยคุมคากับเงินที่ลงทุนซื้อมา
กลองจับความเร็วที่จุดอันตรายแหงหนึ่งหายไป คงเพราะคนขับรถเร็วที่ถูกจับภาพไดแลวถูกปรับโมโหโกรธ จึงมาขโมยกลองไป ชาวบานคนหนึ่งมีแผน
เด็ด ไปซื้อกลองปลอมมาติดตั้งไวแทน ก็อีกละ พวกนี้คงไมพอใจที่เห็นมีกลองติดอีก ก็มาขโมยกลองปลอมไปอีก
**** เจอขยะสังคมแบบนี้ ตองซอนติดกลองตรวจจับอีกตัว ดูวาใครที่เปนคนมาขโมยกลองไป แลวนําตัวมาลงโทษใหหนัก
ตํารวจในเมือง Malaga ในสเปนตองรับมือกับหนุมเมาที่ขับรถผิดทางเขาไปวิ่งบนรางรางไฟ ทําใหผูคนแปลกใจไปตามกันเมื่อเห็นรถยนตวิ่งบนราง
ผานสถานีที่พวกเขายืนรอรถไฟอยู แตวิ่งไปไดระยะหนึ่งรถก็หยุด เพราะยางรถยนตสามเสนแตกไปตอไมได ทําใหผูคนที่รอรถไฟอยูตอ งเสียเวลาเพราะรถไฟ
ไปตอไมได พากันกนดาชายขี้เมา รอนถึงตํารวจตองมาจัดการเอารถออกไปจากราง แลวจับชายนี้ตั้งขอหาเมาแลวขับรถ และขอหาอื่นๆอีกหลายกระทง
*** แบบนี้ไมตองเปาแลว ตองเมาหนักจริงๆ เพราะวิ่งไปตามไมหมอนรถไฟมันกระเทือนนาดูอยู
ที่ชานเมือง มีพวกกวนเมืองขับรถและสงเสียงดังตอนใกลรุง ปลุกชาวบานตื่นกันหมด หลังตํารวจรับแจงออกไปตรวจสอบ พบวา เปนชายคนหนึ่งวัย
21 ขับรถปกอัพของเขาวิ่งไปรอบๆโดยปดไฟหนา พรอมกับตะโกนสงเสียงดังรวมกับเพื่อนที่อยูใ นรถ หลังถูกจับตํารวจตั้งหลายขอหา ฐานรบกวนความสงบ
สุขของชาวบาน และคาดโทษหามทําผิดอีกภายใน 12 เดือน ตํารวจจะยึดรถเขาดวย หวังวาคงไดรับบทเรียน และชาวบานคงนอนหลับไดไปอีกนาน
*** พวกแวนนี้มีทุกประเทศ คงวางมาก เวลานอนก็ไมนอน ออกมาขับรถสงเสียงรบกวนชาวบาน แบบนี้ตอ งลงโทษใหทํางานรับใชสังคม จะไดเหนื่อย
เพลีย แลวหลับไมออกมารบกวนชาวบานกลางคืนอีก
ในเท็กซัส ขณะที่รถลากจูงรถฮัมวี่วิ่งไปบนถนนเลี่ยงเมืองที่การจราจรหนาแนน ตอนที่เลี้ยวโคง ดวยแรงเหวี่ยงทําใหรถฮัมวี่ที่ถูกลากจูงมานั้นพลิก
คว่ํา และลากเอารถคันที่ลากนั้นพลิกคว่ําตามไปดวย รถที่วิ่งมาขางๆนั้นหลบไปไดอยางฉิวเฉียดมาก โชคดีไมมีคนไดรับบาดเจ็บ
*** เวลาขับรถเจอเทลเลอรบรรทุกตูคอนเทนเนอร หรือรถสิบลอมีรถพวงมาดวย ตองพยายามหางๆเขาไว มีโอกาสรีบแซงพนๆไปไดรีบทํา เพราะมักไมยึด
ตรึงตูคอนเทนเนอร และรถพวงก็ไมไดมาตรฐานแกวงไกวสายไปมา นาอันตรายมาก
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