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ข่าวและกิจกรรม
สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย เขารวมแสดงความยินดีกับ ดร.มนตรี เดชาสกุลสม 

วันจันทรท่ี 14 มิถุนายน 2564 สมาคมทางหลวงแหงประเทศ
ไทย เขารวมแสดงความยินดีกับ ดร .มนตรี เดชาสกุลสม 
กรรมการบริหารสมาคม เน่ืองในโอกาสเขารับตําแหนงรองอธิบดี
กรมทางหลวงฝายวิชาการ ณ อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง

ขอเชิญชวน ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนผูประกอบการดานการขนสง เขารวมในงานประชุมระดับโลกของ 
สหพันธทางหลวงนานาชาติ (International Road Federation: IRF) ดังนี้

1) IRF R2T CONFERENCE : The Future of Roadways: Green, Equitable, Intelligent & Integrated ระหวางวันท่ี 7-9 กรกฎาคม 
2564 ในรูปแบบออนไลน

2) 18th IRF World Meeting & Exhibition : A Global Summit & Technology Showcase ระหวางวันท่ี 7-10 พฤศจิกายน 2564
ณ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (UAE)   

สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย เชิญชวนผูสนใจรวมงานประชุมระดับโลกของสหพันธทางหลวงนานาชาติ
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ข่าวและกิจกรรม
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)



03

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

ผิวทางไรยางแอสฟลต

สาระน่ารู้

ศูนยวิจัยและปฏิบัติการสหพันธรัฐสวิสเพ่ือการทดสอบและวิจัย

วัสดุ The Swiss Federal Laboratories for Materials Testing 

and Research Centre, Empa ไดทดลองใชวัสดุลวดโลหะหรือใย

สังเคราะห ท่ีจัดวางเรียงดวยหุนยนตรวมกับมวลรวมสลับเปนช้ันๆ ใช

เปนช้ันโครงสรางผิวทางท่ีไรยางแอสฟลต แข็งแรงมากสามารถ

รองรับนํ้าหนักไดสูงถึง 5 kN ซึ่งทางศูนยหวังจะนํามาใชแทนช้ันผิว

ทางปกติ ความคิดน้ีเร่ิมจากโครงการอื่นท่ีทําการทดลองท่ีศูนยวิจัย

Gramazio Kohler Research lab ท่ี ETH Zurich โดยทางศูนยน้ีใช

ลวดโลหะท่ีจัดเรียงดวยหุนยนตแบบถักนีตติ้งเปนตัวยึดประสานมวล

รวมแทนซีเมนต แลวบดอัดมวลรวมน้ีดวยวิธีส่ันสะเทือนใหเม็ดมวล

อัดแนนและล็อคดวยลวดโลหะท่ีถักทอไว ใหมวลรวมอัดแนนเปนแทง 

และพบวา แทงมวลรวมน้ีขนาดเสนผาศูนยกลาง 33 ซม. สูง 80 ซม.

จะสามารถรองรับแรงกดไดมากถึง 20 ตัน

นักวิจัยของศูนย Empa จึงตองการนําเอาวัสดุแบบน้ีไปใชใน

งานทางบาง เพ่ือใหมีการนําวัสดุใชแลวหมุนเวียนกลับมาใชกับงาน

ถนนตอไปในอนาคต และเปนการใชวิธีการกอสรางแบบดิจิตอลในการ

กอสรางถนนเปนครั้งแรก 

ในการทดสอบ นักวิจัยเตรยีมตัวอยางโดยทําเปนช้ันมวลรวม 5

ช้ันแตละช้ันจะสอดแทรกดวยลวดโลหะท่ีถักทอแบบน้ีตติ้งดวยหุนยนต

ในรูปแบบท่ีไดโปรแกรมไวกอน จากน้ันนํากอนตัวอยางไปทดสอบรับ

แรงกด สามารถรับแรงกดไดมากถึง 5 kN หรือครึ่งตัน กอนท่ีมวล

รวมหินจะเริ่มขยับตัว ซึ่งตางจากมวลรวมหินท่ีไมมีช้ันโลหะแทรกท่ีจะ

เคลื่อนตวัเร็วกวา ระบบมวลรวมแบบน้ีจะมีประโยชนมาก เชน ลด

มลภาวะท่ีไมตองใชยางแอสฟลต (ไมตองใหความรอนยางแอสฟลต

เพื่อผสมมวลรวม) ช้ันโครงสรางผิวทางท่ีนํ้าซึมผานไดสะดวก และ

การใชวัสดุหมุนเวียนทําไดงายข้ึน

นักวิจัยยังไดทํา การทดสอบการออกแบบโครงสรางผิวทางแบบ

น้ีโดยใช Discrete Element Method ไปพรอมกับการทดสอบใน

หองปฏิบัติการ ซึ่งสามารถทําใหรูถึงกําลังท่ีหินแตละเม็ดและลวด

โลหะแตละเสนรับแรงเทาไร อยางไร และยังทําการวิเคราะห โดย

จัดรูปแบบการเรียงลวดโลหะเปนรูปแบบตางๆ เพ่ือดูวารับแรงหรือ

นํ้าหนักไดแตกตางกันอยางไร และในข้ันตอไปจะทําการทดสอบมวล

รวมแบบใหมน้ีในการรับนํ้าหนักจรเพื่อใหเหมือนกับสภาพการใชงานท่ี

รองรับยวดยานท่ีเคล่ือนท่ีผานไปมา ไมใชแรงกดน่ิงๆ และยังจะ

ศึกษาวิจัยตอไปถึงวัสดุอื่นๆท่ีจะนํามาใชนอกเหนือจากลวดโลหะ

ธรรมดาน้ี อีกท้ังเพ่ือนําเอาเทคโนโลยีดิจีตอลมาใชงานมากข้ึนในการ

กอสรางทาง

น่ีคือการทดลองท่ีจะทําผิวทางท่ีไมใชวัสดุแอสฟลต แตใชลวด

โลหะท่ีวางเรียงเปนรูปแบบตางดวยหุนยนตเปนตัวยึดประสานมวล

รวมใหจับกันแนนในแตละช้ัน- ดูไปก็เหมือนการเสริมแรงผิวทาง

https://www.youtube.com/watch?v=h02EmGZPwqM
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การตรวจคัดกรองกอนขึ้นเครื่องบิน

สาระน่ารู้

องคกรความม่ันคงในการคมนาคม ไมหยุดยั้งในการพัฒนาระบบการตรวจสิ่งของของผูโดยสารแบบ

ไรการสัมผัส และสามารถนํามาประยุกตใชกับการตรวจผูโดยสารดวย เพ่ือประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัยของผูโดยสาร

ในการตรวจผูโดยสารน้ัน ทางองคกรความม่ันคงใชหลากหลายเทคโนโลยี เชน millimeter wave 

Advanced Imaging Technology (AIT) เพ่ือตรวจจับโลหะและอโลหะ การเดินผานเพ่ือตรวจหาโลหะ 

และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (ETDs) ท่ีคัดกรองปริมาณของสารตกคางท่ีระเบิดได นอกจากน้ี (และนา

เสียดาย) ในการตรวจบางครั้งจําเปนตองมีการตบหรือสัมผัสเบา ๆท่ีตัวผูโดยสารดวย และบางครั้งการตบ

ตรวจอาจเกิดการกระทบกระท่ังกันได 

เน่ืองมาจากเหตุท่ีมีการพยายามซุกซอนระเบิดไวในชุดช้ันในเพ่ือข้ึนเคร่ืองบิน แตไมสําเร็จเม่ือป 

2552 เพราะทางการใชระบบ AIT ในการตรวจคัดกรอง และมีการพัฒนาใหมันมีขีดความสามารถเพ่ิมข้ึน

อยางตอเน่ืองเพ่ือปองกันภัยคุกคาม และตองยอมรับวา มันไมใชเคร่ืองมือเดียวท่ีจะมาใชคัดกรอง ตอนน้ี

มีการพัฒนาไปสูระบบ Enhanced Advanced Imaging Technology (eAIT) ซึ่งใชตรวจโลหะและ

อโลหะวัตถุ แตระบบใหมน้ี ผูโดยสารไมจําเปนตองยกมือข้ึนเหนือหัว เพ่ือใหผูโดยสารรูสึกดีข้ึน โดยทําเปน

รูปทรงกลมแทนแบบแบนๆเดิม 

ในอีก 2 ปขางหนา คาดวาจะมีระบบ Stand-off and Remote Screening Technologies มาใช ซึ่ง

สามารถตรวจผูโดยสารไดในระยะหางไกล ทําใหไมตองมีการสัมผัสใกลชิดหรือแตะตบตรวจ และปองกันติดเช้ือ

ไดดวย เครื่องน้ีตรวจโลหะและอโลหะท่ีอาจซุกซอนมาใตเสื้อผาในระยะหาง 4.5 ม. เคร่ืองน้ีใชการตรวจอุณหภูมิ

รางกายคนท่ีถูกบังดวยวัตถุ มันจะแสดงขนาด รูปราง และตําแหนงวัตถุท่ีบดบังอุณหภูมิจากรางกาย โดยไม

แสดงถึงกายภาพหรือเรือนราง เพศ ของคนถูกตรวจ เครื่องแบบน้ีใชกันในโรงเก็บสินคาเพื่อปองกันการลักลอบ

ขโมยสิ่งของ และบางสนามบินก็ใชเพื่อตรวจคนงานของสนามบิน ดังน้ันจึงเอามาใชตรวจผูโดยสารไดแบบไมนา

เกลียดหรือรบกวน และสามารถใชตรวจกรองช้ันแรกกอนถึงจุดตรวจหลัก เพ่ือจะตรวจเขมเฉพาะรายท่ีนา

สงสัยเทาน้ัน หรืออาจจะใชระบบ eAIT รวมกับระบบสแตนอโลนขางบนทําเปนประตูตรวจ E gate เพ่ือใหการ

คัดกรองละเอียดและรวดเร็วมากข้ึน คนท่ีเคลียรก็ผานไปเลย สวนคนท่ียังสงสัยก็ตรวจละเอียดอีกช้ันหน่ึง 

ในอีก 5 ป ขางหนา นอกจากระบบขางตน อาจจะบูรณาการระบบตางๆมาใชเพื่อใหมีความปลอดภัยมาก

ข้ึน ผูโดยสารเดินผานตลอด หรือตรวจขณะกาวเทาเดิน สําหรับสนามบินท่ีคนโดยสารหนาแนนมาก จุดตรวจ

เดิมยังคงอยู การคัดกรองผานทางชองทาง ไบโอเมตริกซ biometric technology ซึ่งคัดกรองจากระยะไกล แต

จะคัดกรองเร่ืองของเหลวหรืออุปกรณอิเล็คทรอนิคใหนอยท่ีสุด และดวยเทคโนโลยีคัดกรองบุคคลท่ีกาวหนา 

ผูโดยสารจะถูกตรวจขณะเดินกาว ไมตองหยุดเพ่ือตรวจ ซึ่งตองมีการปรับปรุงประตูของสนามบินบางเพ่ือ

ติดตั้งอุปกรณใหม

ในอีก 10 ปขางหนา จะใชวิธีบริการตัวเองในการผานจุดตรวจคัดกรอง เปาหมายคือการเปดใชงาน

กระบวนการคัดกรองความปลอดภัยของจุดตรวจสําหรับผูโดยสารท่ีเรงรีบ โดยผูโดยสารตองแสดงรายการ

ส่ิงของตางๆของตนเอง ในระหวางข้ันตอนน้ีหากมีการระบุไมตรงกับท่ีแจงไว เคร่ืองจะเตือน ผูโดยสารตอง

ช้ีแจงแสดงความโปรงใส คาดวาผูโดยสารสวนใหญจะทํากระบวนการน้ีดวยตัวเองท้ังหมด

แมวาวิธีการขางตนเหลาน้ีจะอยูในข้ันเร่ิมตนของพัฒนาดานวิศวกรรมระบบ แตก็เห็นไดจากการทดสอบ

ในหองปฏิบัติการท่ีประสบความสําเร็จ ซึ่งเทคโนโลยีตนแบบสามารถนําไปใชท่ีสนามบินไดในอีกไมก่ีปขางหนา 

อยางไรก็ตาม การฝกอบรมหรือใหความรูผูโดยสารในสนามบินท่ีพลุกพลานใหคัดกรองดวยตนเองอยางมี

ประสิทธิภาพน้ัน นาจะตองใชเวลา ก็ลองพิจารณาถึงตอนท่ีนําระบบการชําระเงินแบบบริการตนเองท่ีรานขาย

ของชําน้ัน ใชเวลานานเทาใดจึงจะเปนท่ียอมรับ จากปจจัยดานมนุษยเหลาน้ีเราไมคาดวาจะไดเห็นการคัดกรอง

การบริการตนเองอยางแพรหลายในทศวรรษน้ี

น่ีคือส่ิงท่ีเราอาจพบในการเดินทางโดยเคร่ืองบิน ท่ีเคยยุงยากตอง รอคิวยาว ท้ิงขวดนํ้า ตองแยก 

คอมพิวเตอร ไอแพด มือถือ หรือบางคร้ังถึงข้ันตองถอดเส้ือเจกเก็ต รองเทา เข็มขัด หรือเอากระเปาเงิน

ออกมาดวย
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สะพานเหนียว ไมพัง

สาระน่ารู้

สะพาน Hernando DeSoto Bridge บนทางหลวง

ระหวางรัฐ I-40 เปนสะพานแบบโครงเหล็กถักโคงโยงยึด

พ้ืนสะพาน tied arch bridge ท่ีทอดขามแมนํ้ามิสซิปซิป 

เช่ือมติดตอระหวางอารคานซัส กับแมมฟส ตองปดไป

หลังจากพบรอยแตกหักท่ีคานเหล็กท่ีรองรับพ้ืนสะพานและ

ถูกหิ้วดวยโครงถัก truss โคง ในการตรวจสภาพประจําป

เม่ือสัปดาหท่ีแลว และความเสียหายน้ีอาจจะทําใหเกิด

เหตุการณภัยพิบัติได เพราะสวนท่ีหักเปนคานเหล็กหลักของ

ตัวโครงสรางท่ีรองรับพ้ืนสะพาน วิศวกรยังแปลกใจวาทําไม

มันไมพังลงมา ท้ังท่ีรอยแตกน้ีเกิดข้ึนมากวาสองปแลว โดย

ปกติสะพานแบบโครงเหล็กโคงโยงยึดอยางน้ี ถามีช้ินสวน

โครงเหล็กหัก มันมักจะพังลงมาท้ังสะพาน แตเม่ือวิศวกรท่ี

ปรึกษา ดูภาพของสะพาน I-40 อยางละเอียดเพ่ิมเติมแลว 

ไดใหเหตุผล 4 ประการท่ีสะพานน้ีไมพังลมสลายลงมา คือ   

สะพานน้ีเปนแบบโครงเหล็กถักโคงโยงยึดหิ้วพ้ืนสะพาน โดย

ตัวโครงเหล็กถักโคง truss น้ันชวยหิ้วรับนํ้าหนักของพ้ืน

สะพานท้ังหมดเหมือนคาน - และตัวโครงเหล็กถักโคงน้ีได

ออกแบบเปนแบบตอเน่ืองระหวางชวงคานเหนือตอมอ 

continuity of span over pier ทําใหมีสวนเผ่ือ กระจาย

การรับนํ้าหนักไปยังชวงสะพานถัดไปดวยความตอเน่ือง -

และโครงถักท้ังสองดานจะอัดตัวเขาหาตอมออีกขาง –

ดังน้ันการท่ีช้ินสวนของคานเหล็กรองรับพ้ืนสะพานหักไป

ขางหน่ึง (ซึ่งแตละชวงสะพานมีคานรับอยู 2 ขาง) ขางท่ี

เหลืออยูรวมกับตัวโครงเหล็กถักโคงจะชวยนํ้าหนักสะพานได 

ในลักษณะแรงบิดหมุน torsion แมวาโครงถักมิไดออกแบบ

ใหรับแรงบิดน้ี แตมันก็มีความแข็งแรงและกําลังพอตาน

แรงบิดน้ีได คร้ังน้ีถือวาโชคดีมาก ท่ีความซับซอนของระบบ

การออกแบบเปนประโยชนทําใหโครงสรางน้ีแข็งแกรงมาก

ข้ึน จึงไมพังลงมา 

สะพานบนทางหลวงระหวางรัฐท่ียาว 5.3 กม. น้ี เปด

ใชงานมาตั้งแต 2516 แบงออกเปน 164 ชวงสะพาน 160 

เสา และตอมอริม 10 ตัว ความเสียหายน้ีไมไดตรวจพบใน

การสํารวจสภาพสะพานเม่ือคร้ังกอนน้ีท่ีทําเม่ือ กันยายน 

2562 และ 2563 เจาหนาท่ีผูตรวจสอบมิไดปฏิบัติตาม

วิธีการท่ีถูกตองและขาดความรับผิดชอบ จึงถูกลงโทษ การ

บูรณะคร้ังน้ีรวมกันทําระหวางอารคันซัสกับเทนเนสซี่ โดย

มอบใหบริษัท Kiewit Construction รับไปทําการ

การซอมแซมน้ีแบงออกเปน 2 ชวง ชวงแรกทําไปแลวคือ

การประกับเหล็กท่ีรอยแตกหักเพื่อใหมันรับแรงได สวนข้ันท่ี

2 น้ันอยูระหวางการออกแบบวิธีการซอมแซม
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สะพานแบบตอมอเสริมแรงดิน

สาระน่ารู้

The Geosynthetic Reinforced Soil-Integrated Bridge System (GRS-IBS) ระบบการกอสรางสะพานแบบเสริมแรงดินฐานรากน้ีชวยลดเวลา 

และคากอสรางลง ชวยใหองคกรงานทางทองถ่ินในการกอสรางสะพานขนาดเล็ก ท่ีมี 1 ชวงความยาว ดวยวัสดุและเคร่ืองจักรแบบเดิมท่ีมีอยู ทําใหกอสรางได

เสร็จเร็วข้ึน คนงานไมตองเสี่ยงทํางานท่ีหนางานนานๆ

เทคนิคของระบบน้ีประกอบดวย 3 สวน คือ ฐานรากดินเสริมแรง ตอมอสะพาน และคอสะพาน เร่ิมจากกอสรางดินฐานรากสะพานดวยการบดทับวัสดุ

มวลรวม สลับกับช้ันวัสดุเสริมแรง ข้ึนมาเปนช้ันๆ ระยะระหวางช้ันเสริมแรงยิ่งชิดก็ยิ่งแข็งแรงรับนํ้าหนักสะพานไดมาก การกอสรางใชวัสดุมวลรวมและ

เคร่ืองจักรแบบเดียวกับงานกอสรางงานดินปกติ มีท่ีเพ่ิมมาคือช้ันแผนสังเคราะหเสริมแรง งานกอสรางทําไดรวดเร็ว ไมตองตอกเข็ม ไมเกิดเสียงหรือการ

สั่นสะเทือนท่ีจะกระทบตอสิ่งแวดลอม ไมตองใชเหล็กเสริมและคอนกรีต

การกอสรางตอมอสะพานจะอยูบนช้ันดินเสริมแรงน้ี ทําใหชวงคอสะพานอยูบนช้ัน

ดินเสริมแรงเดียวกัน การทรุดตัวเทากัน ไมเกิดการสะดุดกระดอนตรงคอสะพาน ไมเกิด

แรงกระแทกท่ีจะเปนอันตรายตอโครงสรางสะพานหรือความเสียหายตอชวงลาง

ยานพาหนะ ไมตองปดถนนเพ่ือซอมคอสะพานท่ีทรุดตัว คากอสรางถูกกวาแบบปกติถึง

รอยละ 25 - 60 ข้ึนกับขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญา และยังดูแลบํารุงรักษางาย

การกอสรางระบบน้ี มีความสะดวกและยืดหยุนตอทุกสภาพอากาศ และปรับเขา

กับสภาพของพ้ืนท่ีหนางานได ใชรับนํ้าหนักของสะพานไดหลากหลายประเภท รวมท้ัง

แรงสั่นสะเทือนและการเกิดแผนดินไหว แมลํานํ้าท่ีมีระดับนํ้าเปลี่ยนแปลงมากและเร็ว

ขอดีของสะพานระบบนี้ คือ 

1. เรงรัดงานกอสรางไดเร็ว ดวยวัสดุและเคร่ืองจักรปกติ ทําใหโครงการแลวเสร็จ

เร็วข้ึน

2. คากอสรางลดลงมากถึงรอยละ 60 การบํารุงรักษางาย และประหยัด

3. มีความยืดหยุนในการออกแบบใหเขากับสภาพแวดลอมของหนางานและความ

ตองการในการใชงาน และสามารถปรับใหเขากับสภาพหนางานไดสะดวก

ขอดีจากการที่ลดการกระดอนที่คอสะพาน

1. ลดแรงกระแทก Impact load เน่ืองจากการกระดอนท่ีคอสะพาน ชวยลดความ

เสียหายของสะพานและยานพาหนะ

2. ชวยใหคนขับรถปลอดภัย ไมกระดอนแลวควบคุมรถไมได

3. ลดคาบูรณะซอมคอสะพานท่ีทรุดตัว และไมตองปดการจราจรบอยเพ่ือซอมคอ

สะพาน ทําใหคนงานไมตองเสี่ยงทํางานซอมแซมสะพาน
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การใชขยะพลาสติกในงานทางเหมาะหรือ

สาระน่ารู้

สมาคมผิวทางแอสฟลตสหรัฐฯ National Asphalt Pavement 

Association (NAPA) และสถาบันแอสฟลต Asphalt Institute รวมกัน

วิเคราะหถึงการนําเอาขยะพลาสติกมาใชในงานผิวทางแอสฟลตวาเหมาะสม

หรือไมอยางไร โดยมีผูเช่ียวชาญดานแอสฟลตท้ังจากสหรัฐฯและยุโรปรวมกัน 

และไดสรุปรายงานออกมา

Recycled Plastics in Asphalt Part A: องคความรูตางๆ State of the 

Knowledge ซึ่ง เผยแพร ในเดือนพฤศจิกายน 2020 นําเสนอประเด็นท่ี

ครอบคลุมเก่ียวกับประเภทของขยะพลาสติก ปญหาการรีไซเคิล ประโยชนตอ

ส่ิงแวดลอมและอันตราย และหลักฐานจากการวิจัยและการทดลอง รายงาน

ดังกลาวเนนย้ําถึงประเด็นตางๆ ท่ีตองมีการตรวจสอบเพ่ิมเติมกอนท่ีจะสงเสริม

การใชพลาสติกในทองถนนในวงกวาง

Plastics in Asphalt Part B: การทบทวนผลงานในอดีต ซึ่งไดรับ

มอบหมายจากคณะทํางานจาก National Center for Asphalt Technology 

(NCAT) นักวิจัยประเมินรายงานผลการวิจัย จากการทบทวนบทความใน

วารสาร และส่ิงพิมพทางการคาจํานวน 110 ฉบับ โดยสรุปขอบเขตของงาน ขอ

คนพบ และขอเสนอแนะ หน่ึงในความทาทายท่ียิ่งใหญท่ีคณะทํางานคนพบคือมี

ขอมูลไมเพียงพอ

อินเดีย นาจะเปนแหลงขอมูลท่ีดี เพราะมีการใชขยะพลาสติกในงานทาง

มายาวนานกวา 15 ป แตก็หาขอมูลไมได สวนประเทศอื่นๆน้ันเพ่ิงเร่ิมใชขยะ

พลาสติก ส่ิงหน่ึงท่ีคาดกันคือการใชพลาสติกผสมกับยางแอสฟลตทําใหมัน

แข็งแกรงข้ึน ซึ่งอาจจะทําใหเกิดปญหาแตกราวงาย หรือเกิดความลาเร็ว การ

เลือกใชขยะพลาสติกข้ึนกับสวนประกอบทางเคมี มีเพียงไมก่ีประเภทท่ีเหมาสม 

ตัวท่ีมี Polyethylenes (PE) นิยมใชมากท่ีสุด แตสําหรับผิวทางแบบ 

Superpave ท่ีใชแอสฟลตเกรด PG น้ันไมเหมาะใชแอสฟลตท่ีปรับปรุงคุณภาพ

ดวยพลาสติก นอกจากน้ีรายงานน้ียังช้ีใหเห็นถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีอาจ

ทําใหเกิดมลพิษทางอากาศท่ีโรงผสมมวลรวม แตรายงานน้ีมิไดระบุถึงอันตราย

จากสารเคมี อนุภาพพลาสติกท่ีเล็กจนถึงระดับนาโน จึงยังไมแนใจวาผิวทางท่ีใช

แอสฟลตผสมพลาสติกน้ันจะเหมาะกับการรีไซคลิ้งหรือไม

โดยสรุป คณะทํางานเรียกรองใหคอยๆ

พิจารณาใชวิธีการท่ีใชพลาสติกเหลือท้ิงบน

ถนน โดยควรจะรอใหวัดผลไดเสียกอน ตอนน้ี 

ความอดทนรอผลการวิจัยเปนส่ิงสําคัญท่ีสุด 

อยาพยายามเรงรีบใชพลาสติกดวยเหตุผลทาง

การเมืองหรือดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจท่ีไม

เหมาะสม ลองทบทวนดูว า ตองใช เวลา

ทดลองวิจัย 40 ปในการท่ีจะนํา  RAP มาผสม

ในมวลรวมจํานวน 21%  เอกสารท้ังสอง

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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สาระน่ารู้

The Center for Environmental Excellence   ซ่ึงรวมกับ the American Association of State Highway and 

Transportation Officials, AASHTO และ the Federal Highway Administration, FHWA ไดจัดตั้งเว็บไซตเพื่อใหขอมูลแกผูใชทาง 

https://environment.transportation.org

ศูนยน้ีกอตั้งขึ้นในป 2544 สงเสริมการดูแลส่ิงแวดลอม สงเสริมนวัตกรรม และทําหนาท่ีเปนแหลงขอมูลสําหรับผูเชี่ยวชาญดาน

การขนสงท่ีตองการความชวยเหลือดานเทคนิค การฝกอบรม การแลกเปล่ียนขอมูล และโอกาสในการสรางพันธมิตร  เว็บไซตใหมนําเสนอ

แหลงขอมูลของศูนยในรูปแบบท่ีดึงดูดสายตาและเปนระเบียบมากขึ้น ประหยัดเวลาและลดความยุงยากของผูใชเม่ือคนหาเว็บไซตสําหรับ

ขอมูลท่ีตองการ   มีคูมือผูประกอบวิชาชีพ กรณีศึกษาท่ีเนนถึงหนวยงานดานการขนสงของรัฐท่ีกําลังดําเนินการเกี่ยวกับหัวขอดาน

ส่ิงแวดลอมตางๆ เรื่องขาว และรายการกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้น

ผูเยี่ยมชมอาจพบขอมูลในพื้นท่ีเฉพาะดานตางๆ เชน คุณภาพอากาศ การขนสงเชิงรุก ความยั่งยืน ความยุติธรรมดานส่ิงแวดลอม

เสียงจากการจราจร การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ คุณภาพนํ้า และอื่นๆ อีกมากมาย

เว็บไซตใหมน้ียังมีแหลงขอมูลมากมายสําหรับนักวิจัย เชน แนวคิดการวิจัยดานการขนสงและส่ิงแวดลอม หรือฐานขอมูล TERI ซ่ึงเปน

สถานท่ีศูนยกลางสําหรับการติดตามและแบงปนแนวคิดใหมๆ ดานการขนสงและการวิจัยดานส่ิงแวดลอม ศูนยใหความสําคัญกับ

ทรัพยากรจํานวนมหาศาลท่ีเกี่ยวของกับหัวขอดานส่ิงแวดลอมในการขนสงเสมอ  ดูเสมือนวาขอมูลอาจลนหลามเล็กนอย ตอนน้ีผูใช

สามารถมองเห็นส่ิงท่ีมีอยูไดชัดเจนยิ่งขึ้น ผูท่ีรูวากําลังคนหาอะไรสามารถคนหาไดอยางรวดเร็ว ในขณะท่ีผูท่ีตองการเรียกดูแหลงขอมูล

สามารถทําไดในลักษณะท่ีเปนระเบียบมากขึ้น ซ่ึงสมเหตุสมผลกวามาก

แหลงขอมูลส่ิงแวดลอม
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AASHTO: คูมือการซอมรอยตอขยายตัวของสะพานขนาดเล็ก

สาระน่ารู้

ทาง AASHTO ไดจัดทําคู มือการซอม

รอยตอเพ่ือการขยายตัวของสะพานขนาดเล็ก 

SMEJs ข้ึนเปนคร้ังแรก  โดยแสดงใหเห็นถึง

รายละเอียดการซอม การดูแลหรือการเปลี่ยน

รอยตอเพื่อการขยายตัวของสะพานขนาดเล็ก ท่ี

มีการเคลื่อนตัวเล็กนอย คือนอยกวา 10 ซม. 

SMEJs ทําหนาท่ีสําคัญในการดูแลรักษา

ตลอดวงจรชีวิตของสะพาน โดยให  "การ

เปลี่ยนแปลงท่ีราบร่ืน" จากชวงหน่ึงไปยังอีก

ชวงหน่ึงในสะพานท่ีมีหลายชวง หรือจากถนน

ท่ีเปนชวงเชิงลาดสะพานไปยังพ้ืนสะพาน และ

ชวยดูแลการระบายนํ้าหรือสารเคมีบนพ้ืน

สะพานใหไปจากพ้ืนสะพานและไมไหลไปเปน

อันตรายตอช้ืนสวนโครงสรางสะพาน

แมคากอสรางรอยตอเพ่ือการขยายตัว

ของสะพานจะไมมากเม่ือเปรียบเทียบกับคา

กอสรางท้ังสะพาน แตความเสียหายของ

รอยตอน้ีจะนําไปสูความเสียหายของสะพาน

มาก ข้ึน  ด ว ย เหตุ น้ี  จึ งต อ งตร ะห นัก ถึ ง

ความสําคัญในการดูแล บํารุงรักษา ซอมแซม

หรือเปลี่ยนรอยตอ SMEJs
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การเลี้ยงผึ้งท่ีสนามบิน

สาระน่ารู้

มีขาววาทางสนามบินนานาชาติ ซานแอนโทน่ีโอ มีโครงการจะเลีย้ง

ผ้ึง โดยตั้งเปนโครงการช่ือวา SATBEEKIND เริ่มตนดวยรังผ้ึงสองรังท่ีมี

ผ้ึงอยูราวสี่หม่ืนตัว เปนการเริ่มตนผลิตนํ้าผ้ึงในพื้นท่ีของสนามบิน แตละ

รังเริ่มตนดวยผ้ึงราวสองหม่ืนตัวซึ่งจะขยายเพิ่มถึงหกหม่ืนตัว

SATBEEKIND เปนโปรแกรมท่ีคํานึงถึงสิ่งแวดลอม ท่ีออกแบบมา

เพื่อสอนเด็กๆ เกี่ยวกับความสําคัญของผ้ึงและการผสมเกสรพืชผล ชีวติสี

เขียว เพื่อจุดประกายความหลงใหลรักในธรรมชาติ และนําชุมชนทองถ่ิน

และผูรับสัมปทานในสนามบินมารวมตัวกันเพื่อกิจกรรมสังคม

ทางสนามบินรวมมือกับโรงเรียนระดับประถม  BASIS 

San Antonio ในช้ันตนของโครงการน้ี โดยขอใหทาง

โรงเรียนเพาะเมล็ดพันธุในสวนท่ีมีอยูแลว จากน้ันคอยยายไป

ปลูกท่ีพ้ืนท่ีสนามบินในเดือนถัดไป น่ีเปนโครงการแรกท่ีทาง

สนามบินรวมกับชุมชนเพ่ือสรางส่ิงแวดลอมท่ีดีแกชุมชนท่ี

เป น เ พ่ื อนบ าน  ช วย ให ช าวบ านร วม กันตระห นัก ถึง

สภาพแวดลอมท่ียั่งยืน อยางไรก็ตามการไดรวมทํางานกับครู

และนักเรียนน้ีเปนแคจุดเร่ิมตน และหวังวาจะไดเก็บเก่ียว

นํ้าผ้ึงมาจําหนายในรานคาในสนามบิน หรือนําไปปรุงอาหาร

หรือเคร่ืองดื่มในเอาทเล็ต F&B ของสนามบิน น่ีเปนตัวอยาง

ของโครงการรักษส่ิงแวดลอมท่ีจะใหความหวานช่ืนตอทุกคน 

โดยทางการหวังวาจะเก็บเกี่ยวนํ้าผ้ึงไดราวปลายปน้ี

เปนกิจกรรม Corporate Social Responsibility, CSR 

คือการดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคกร ท่ีคํานึงถึง

ผลกระทบตอสังคมท้ังในองคกรและชุมชนในระดับใกลและ

ไกล ในอันท่ีจะทําใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางปกติสุข
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Slot machine ในสนามบินชิคาโก

สาระน่ารู้

มีขาววาทางการจะใหผูประมูลไดสัมปทานเพ่ือ

ติดตั้ง Slot machine ในสนามบินนานาชาติ 

O’Hare และ Midway แผนงานเร่ิมมาตั้งแตปท่ีแลว

ดวยการรางปรับกฎหมายเพื่อรองรับกิจกรรมน้ี โดย

ยังไมรูวารายละเอียดมีอยางไรบาง รูแตเพียงวาผูได

สัมปทานจะไดติดตั้งเคร่ืองสล็อต 4 พันตัวท่ีรีสอรท

และสองสนามบินขางตน น่ีคงผานการวิเคราะห

ความคุมคาของโครงการของผูขอรับสัมปทานมา

กอนแลววาควรจะมีเคร่ืองสล็อตก่ีเคร่ืองสําหรับ

สนามบินใหญ O’Hare หรือสนามบินท่ีเล็กกวา แต

คนหนาแนนมากอยางสนามบิน Midway

สําหรับลาสเวกัส คอนขางคุนตาท่ีจะเห็นเครื่องสล็อตท่ีรัฐน่ี ในสหรัฐอเมริกา มีเพียงสนามบินนานาชาติ McCarran และ Reno-Tahoe International ท่ีมี

เครื่องสล็อตน้ี สวนสนามบินทองถ่ินมีราวๆ 1,400 เครื่องท่ีดําเนินการโดยบริษัท Airport Slot Concession Inc. ของ Michael Gaughan โดยปท่ีรายไดดีท่ีสุดเม่ือ

2562 น้ันทํารายไดสูงถึง 37.4 ลานดอลลาร บริษัทน้ีมีพนักงานมากถึง 170 คน ทํางานในกะตางๆ ใหบริการอยางดีตอลูกคาท้ังการดูแลเครื่องและการจายรางวัล

ใหญแจ็คพอตตลอด24ช่ัวโมง สัปดาหละเจ็ดวัน คือไมมีวันหยุดเลย

ทางบริษัทเผยวาไดเจรจากับทางรัฐอิลลินอยสมากวา 3 ป กวาจะไดใบอนุญาต และขอตกลงน้ันอาจจะเปนเรื่องยากสําหรับผูประกอบการ เพราะตองจายภาษี

สูงถึงรอยละ 40 และมีแนวโนมวาประธานาธิบดี โจ ไบเดน อาจเพิ่มภาษีน้ีอีกในไมกี่ปขางหนา ดานสนามบินเองน้ัน การใหมีเครื่องสล็อตท่ีสนามบิน ชวยใหมี

รายไดมาจุนเจือคาใชจายของสนามบิน แตสําหรับสนามบินท่ีชิคาโกน้ี อยาง Midway ท่ีมีเท่ียวบินคับคั่งเปนอันดับท่ีสอง ดวยเท่ียวบิน 255 เท่ียวไปยังจุดหมาย 76

แหง รายไดท้ังหมดท่ีจัดเก็บไดจะถูกสงใหตํารวจและหนวยดับเพลิง ไมใชเพื่อการดําเนินการของสนามบิน
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รางวัลจูงใจในการเรงเคลียรเหตุรถชนกัน

สาระน่ารู้

กรมการขนสงรัฐเวอรจีเนียจดัใหมีรางวัลจูงสําหรับการเคลื่อนยายรถท่ีเกิดเหตุชนกัน เพื่อเคลยีรพื้นท่ีถนนโดยเร็วบนทางหลวงระหวางรัฐ I-81 โดยจะเพิ่ม

โบนัสใหแกบริษัทลากจูงรถอีก 2,500-3,500 ดอลลาร ถาสามารถจัดการเคลียรพื้นท่ีและเปดการจราจรไดภายใน 90 นาทีนับจากไดรับแจงการเกิดเหตุจาก

เจาหนาท่ีท่ีหนางาน โดยทางกรมและตํารวจรัฐรวมกับกรรมการจัดการปญหาการจราจรสนับสนุนโครงการน้ีภายใตช่ือวา 81 TRIP ท่ีมุงชวยลดผลกระทบของเหตุ

รถชนกันตอการตดิขัดของการจราจรตามแนวถนน I-81 โดยรีบเคลียรพื้นท่ีเกิดเหตุในเชิงรุก โปรแกรมน้ีเปนสวนหน่ึงของโครงการปรับปรุงทางหลวง I-81 มูลคา

2 พันลานดอลลารท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการขนสงเครือจักรภพในเดือนธันวาคม 2561

เศรษฐกิจของรัฐเวิรจีเนียน้ีจะเกิดการสูญเสียมากถึง 1,200 ดอลลารตอทุกนาทีท่ีสูญเสียในการสัญจรบนทางหลวง และอบัุติเหตุบนถนนเปนตนเหตุของ

การจราจรติดขัดบนทางสาย I-81 น้ี ดังน้ันเราทําใหมันดีข้ึนไดดวยการเปดการจราจรใหเร็วท่ีสุด ดวยโปรแกรมน้ีชวยลดการสูญเสียเวลา ลดการเกิดอุบัติเหตุรถ

ชนกันซ้ําซอนเม่ือรถตอควิกันยาว ซึ่งมักเกิดข้ึนรอยละ 20 ของเหตุรถชนกัน ขณะเดียวกันถาบริษัทลากรถทําการเคลียรพื้นท่ีชา ใชเวลาเกนิ 3 ช่ัวโมง จะถูกปรับ

ดวยเชนกัน บนทางหลวงระหวางรัฐ I-81 น้ีมีรถบรรทุกมากวิ่งขามภูมิประเทศภูเขา ทําใหเกิดอุบัติเหตุมาก ดังน้ันการเอารางวัลจูงใจมาใช จะชวยใหการเคลียร

พื้นท่ีเกิดเหตุเร็วข้ึน เหมือนอยางท่ีเคยใชไดผลมาแลวในพื้นท่ี Richmond ตั้งแตป 2560

จากการศึกษาเบ้ืองตนของโครงการน้ี พบวาสามารถลดเวลาในการเคลียรพ้ืนท่ีเกิด

เหตุลงไดเฉล่ียถึง 62 นาที ทางกรมไดอนุมัติผูใหบริการลากรถทองถ่ิน 21 รายเพื่อให

มารวมในโครงการ 81 TRIP โดยแตละรายจะใหดูแลพ้ืนท่ีทางหลวง 540 กม. เม่ือเกิด

เหตุ ทางผูประกอบการลากรถตองถึงพ้ืนท่ีเกิดเหตุพรอมดวยอุปกรณครบครัน ภายใน 

45- 60 นาที ข้ึนกับชวงเวลาของวัน หรือ วันของสัปดาห น่ันคือข้ึนสภาพการจราจรดวย

การบริการลากจูงหรือกูรถท่ีเกิดอุบัติเหตุในสหรัฐฯน้ัน มีเอกชนรับดําเนินการดวย

คาบริการราว 1,800 ดอลลาร ถึง 2,500 ดอลลารตอช่ัวโมง และคาลากไปเก็บ ถายังไม

มีเงินจาย ฝากรถไว ตองเสียคาจอดฝากอีกตางหาก
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หยุดรถคลายเครียด

เรื่องขําขัน

ท่ีชานเมือง มีพวกกวนเมืองขับรถและสงเสียงดังตอนใกลรุง ปลุกชาวบานตื่นกันหมด หลังตํารวจรับแจงออกไปตรวจสอบ พบวา เปนชายคนหน่ึงวัย

21 ขับรถปกอัพของเขาวิ่งไปรอบๆโดยปดไฟหนา พรอมกับตะโกนสงเสียงดังรวมกับเพื่อนท่ีอยูในรถ หลังถูกจับตํารวจตั้งหลายขอหา ฐานรบกวนความสงบ

สุขของชาวบาน และคาดโทษหามทําผิดอีกภายใน 12 เดือน ตํารวจจะยึดรถเขาดวย หวังวาคงไดรับบทเรียน และชาวบานคงนอนหลับไดไปอีกนาน

หนุมอังกฤษพึ่งรูถึงความสําคัญของระบบควบคุมการยึดเกาะของรถเฟอรรารี่ จากการท่ีเขาถายวิดีโอตัวเขาขณะขับรถน้ีขามสะพาน Lambeth โดยปด

ระบบควบคุมการยึดเกาะน้ี แลวแตะคันเรงเต็มท่ี ท้ังท่ีพิกัดความเร็วบนสะพานไมเกิน 32 กม/ชม ทําใหรถวิ่งพุงไปอยางควบคุมไมไดแลวไปฟาดกับรั้วสะพาน

เฉียดคนท่ีข่ีจักรยานอยูไปนิดเดียว ไมรูวาเขาคิดอยางไรในการทําเชนน้ี แตท่ีแนๆจากคลิปท่ีเขาถายไวเอง แสดงวารถเฟอรรารี่น้ีแรงเกินกวาท่ีเขาจะควบคุมได

กลองจับความเร็วท่ีจุดอันตรายแหงหน่ึงหายไป คงเพราะคนขับรถเร็วท่ีถูกจับภาพไดแลวถูกปรับโมโหโกรธ จึงมาขโมยกลองไป ชาวบานคนหน่ึงมีแผน

เด็ด ไปซื้อกลองปลอมมาติดตั้งไวแทน ก็อีกละ พวกน้ีคงไมพอใจท่ีเห็นมีกลองติดอีก ก็มาขโมยกลองปลอมไปอีก

ตํารวจในเมือง Malaga ในสเปนตองรับมือกับหนุมเมาท่ีขับรถผิดทางเขาไปวิ่งบนรางรางไฟ ทําใหผูคนแปลกใจไปตามกันเม่ือเห็นรถยนตวิ่งบนราง

ผานสถานีท่ีพวกเขายืนรอรถไฟอยู แตวิ่งไปไดระยะหน่ึงรถก็หยุด เพราะยางรถยนตสามเสนแตกไปตอไมได ทําใหผูคนท่ีรอรถไฟอยูตองเสียเวลาเพราะรถไฟ

ไปตอไมได พากันกนดาชายข้ีเมา รอนถึงตํารวจตองมาจัดการเอารถออกไปจากราง แลวจับชายน้ีตั้งขอหาเมาแลวขับรถ และขอหาอื่นๆอกีหลายกระทง

ในเท็กซัส ขณะท่ีรถลากจูงรถฮัมวี่วิ่งไปบนถนนเลี่ยงเมืองท่ีการจราจรหนาแนน ตอนท่ีเลี้ยวโคง ดวยแรงเหวี่ยงทําใหรถฮัมวี่ท่ีถูกลากจูงมาน้ันพลิก

คว่ํา และลากเอารถคันท่ีลากน้ันพลิกคว่ําตามไปดวย รถท่ีวิ่งมาขางๆน้ันหลบไปไดอยางฉิวเฉียดมาก โชคดีไมมีคนไดรับบาดเจ็บ

**** คงแบบโงแลวรวย ไมรูวารถหรูราคาแพงน้ัน เขาใหใชงานอยางไรเพื่อใหปลอดภัยคุมคากับเงินท่ีลงทุนซื้อมา

**** เจอขยะสังคมแบบน้ี ตองซอนติดกลองตรวจจับอกีตัว ดูวาใครท่ีเปนคนมาขโมยกลองไป แลวนําตัวมาลงโทษใหหนัก

*** แบบน้ีไมตองเปาแลว ตองเมาหนักจริงๆ เพราะวิ่งไปตามไมหมอนรถไฟมันกระเทือนนาดูอยู

*** พวกแวนน้ีมีทุกประเทศ คงวางมาก เวลานอนก็ไมนอน ออกมาขับรถสงเสียงรบกวนชาวบาน แบบน้ีตองลงโทษใหทํางานรับใชสังคม จะไดเหน่ือย

เพลีย แลวหลับไมออกมารบกวนชาวบานกลางคืนอีก

*** เวลาขับรถเจอเทลเลอรบรรทุกตูคอนเทนเนอร หรือรถสิบลอมีรถพวงมาดวย ตองพยายามหางๆเขาไว มีโอกาสรีบแซงพนๆไปไดรีบทํา เพราะมักไมยึด

ตรึงตูคอนเทนเนอร และรถพวงก็ไมไดมาตรฐานแกวงไกวสายไปมา นาอันตรายมาก

https://www.freepik.com/prostooleh
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