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ข่าวและกิจกรรม 
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคลายวันสถาปนากรมทางหลวง ปที่ 110 

วันศุกรท่ี 1 เมษายน 2565 สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย โดยนายอราม กอนสมบัติ นายกสมาคมฯ และนายวิสิฐ อัจฉยานนทกิจ 
กรรมการบริหารและประชาสัมพันธ ไดเขารวมพิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณอนุสาวรียผูกลาหาญ กรมทางหลวง เน่ืองในวันคลายวันสถาปนา
กรมทางหลวง ปท่ี 110
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ข่าวและกิจกรรม 
การประชุมใหญสามัญประจําป 2564

การประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ของสมาคมทางหลวงแหง
ประเทศไทย จัดขึ้นในวันศุกรท่ี 1 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. 
ณ หองประชุมเทิดศักดิ์  เศรษฐมานพ ชั้น 3 กองฝกอบรม 
กรมทางหลวง ซ่ึงการประชุมฯ ไดดําเนินการตามมาตรการรักษา
ความปลอดภัยในสถานการณระบาดของโควิด-19
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ข่าวและกิจกรรม 
The 9th REAAA Business Forum

การประชุมทางธุรกิจ The 9th REAAA Business Forum หัวขอ Smart Construction Technology in Road Engineering ไดจัดขึ้นเม่ือ
วันพฤหัสบดีท่ี 24 มีนาคม 2565 เวลา 08.00-14.00น. ตามเวลาประเทศไทย จัดขึ้นโดย กระทรวงท่ีดิน โครงสรางพื้นฐานและคมนาคม (Ministry of 
Land, Infrastructure and Transport: MOLIT) สาธารณรัฐเกาหลี รวมกับ สมาคมวิศวกรรมงานทางแหงเอเชียและออสตราเลเซีย คณะ REAAA 
สาธารณรัฐเกาหลี (REAAA Korean Chapter) ศูนยเทคโนโลยีการกอสรางอัจริยะ (Center for Smart Construction Technology) และการทาง
พิเศษแหงสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Expressway Corporation) 

ในงานน้ีมีผูเชี่ยวชาญดานงานกอสรางทางจากประเทศตางๆ เขารวมนําเสนอและแลกเปล่ียนประสบการณดานเทคโนโลยีการกอสรางอัจฉริยะใน
งานวิศวกรรมงานทาง (Smart Construction Technology in Road Engineering) อาทิ 

• ICT application practices including construction automation
• Off-site construction
• BIM-driven works in the design and operation of roads
• Applications of UAS (Unmanned Aviation System, e.g. drones)
• VR (Virtual Reality), etc.

สามารถรบัชมงานประชุมยอนหลังไดที่ YouTube https://youtu.be/fanZQNmIquQ
ตารางกําหนดการ : https://bit.ly/3iCDTi4
ดาวนโหลดเอกสารการนําเสนอ http://irc.kroad.or.kr/board/notice/board_view.php?&page=1&num=314

https://youtu.be/fanZQNmIquQ
https://bit.ly/3iCDTi4
http://irc.kroad.or.kr/board/notice/board_view.php?&page=1&num=314
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ข่าวและกิจกรรม 
การประชุม REAAA Council Meeting ครั้งที่ 117

การประชุมกรรมการบริหารสมาคม REAAA Council Meeting ครั้งที่ 117 ผาน Zoom Meeting เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 
เวลา 8.00 – 11.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
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ข่าวและกิจกรรม 
ขอเชิญรวมงานประชุมวิชาการ 11th Malaysian Road Conference & Exhibition 2022 
and 4th IRF Asia Pacific Regional Congress & Exhibition

สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย ขอเชิญชวนผูสนใจ เขารวมงานประชุมวิชาการ 11th Malaysian Road Conference & 
Exhibition 2022 and 4th IRF Asia Pacific Regional Congress & Exhibition ซึ่งจะจัดขึ้นระหวางวันท่ี 11 – 13 ตุลาคม 2565 
ที่ World Trade Centre Kuala Lumpur สหพันธรัฐมาเลเซีย

สามารถดูขอมูลเพิ่มเติม ไดที่:
 11th Malaysian Road Conference & Exhibition 2022 Website: https://11mrc.com/
 4th IRF Asia Pacific Regional Congress & Exhibition Website: https://www.irf.global/event/asrc4-kl/#tab-1-2-abstracts

https://11mrc.com/
https://www.irf.global/event/asrc4-kl/#tab-1-2-abstracts
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สาระน่ารู้ 
ประวัติความเปนมาของสะพาน London Bridge

ท่ีเรียกวา London Bridge เพราะเปนสะพาน
แรก สะพานเดียว สมัยน้ันท่ีใชขามแมนํ้าเทมส ใน
ลอนดอน เดิมตั้งแตสมัยโรมันเรืองอํานาจ ไดกอสราง
สะพานน้ีไว แลวมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เปน
สะพานหิน สะพานไมช่ัวคราว ดังจะเห็นจากรูปสะพาน
เดิมโรมัน จนถึงป 1209 กอสรางเปนสะพานหิน โดย
มีอาคาร รานคา บานอยูอาศัย โบสถ ตั้งบนสะพาน มี
หลังคาคลุม จึงมืด และแคบ คนมาก การสัญจรไม
สะดวก ใชเวลามากกวาจะขามพนสะพาน และมีการ
เก็บคาใชสะพาน ท้ังคน มา ลา และรถลาก ตามปาย
ท่ีบอกราคาไว และกําหนดทิศทางการขามสะพาน ให
ดานหน่ึงชิดซาย จึงเปนท่ีมาของระบบขับรถชิดซาย
ในอังกฤษ

สะพานน้ีทําเงินจากเก็บคาผานทางไดมาก จนในป 
1664 กษัตริยพระเจาชารลท่ี 2 มีแผนจะกอสราง
สะพานใหม เปนของพระองค เอง แต ไม ได รับการ
สนับสนุนดานงบประมาณ เพราะความแออัดบน
สะพาน คนไมนิยมใชสะพาน ยกเวนพวกมีมาลา หรือรถ
ท่ีบรรทุกส่ิงของหนัก จึงจําเปนตองใชสะพาน คน
สวนมากใชบริการเรือรับจางท่ีโดยสารไดทีละ 5-6 คน
สะดวกและเร็วกวา สมัยน้ันมีเรือรับจางแบบน้ีนับหม่ืน
ลํา และมีบริษัท Watermen and Lighterman บริหาร
กิจการเรือเหลาน้ี จนถึงปจจุบัน ตัวบริษัทยังคงอยู แต
ไมมีการเดินเรือมานานแลว และจะออกมาคัดคานทุก
คร้ังท่ีจะกอสรางสะพานขามแมนํ้าเทมสใหม ดังน้ัน
ลอนดอนจึงมีสะพานเดียวมาตลอด จนในป 1720 
นายกรัฐมนตรี Robert Walpole หลังเฝากษัตร แลว
ตองรีบไปสภาฯ เม่ือมาถึงสะพาน จะใชเรือขามฝาก คน
เรือบอก ใหรอด่ืมกินเสร็จกอน ทําใหไปประชุมสภาไม
ทัน เขาจึงเสนอสภา ขอกอสรางสะพานขามแมนํ้า
เทมสใหม และไดรับอนุมัติใหกอสรางไดท่ีขางๆรัฐสภาฯ 
ช่ือสะพานวา Westminter Bridge กอสรางเสร็จเปดใช
งานป 1750 ทําใหผูบริหารสะพานลอนดอนไมพอใจ 
ทางการจึงประณีประนอม ใหกอสรางอีกสะพาน คือ 
Blackfriars Bridge ในป 1976 ทําใหการเดินทางดวย
สะพานสะดวกรวดเร็วมากข้ึน คนก็เลิกใชเรือขามฝาก
จนตองเลิกกิจการไป แตตัวบริษัทยังอยูจนปจจุบัน

ลอนดอนขยายเติบโตข้ึน ส่ิงตางๆตองขยับขยาย 
รวมท้ังสะพาน London bridge ท่ีแคบไมเหมาะกับ
การจราจรยุคศตวรรษท่ี 18 ดังน้ันในป 1761 มีการ
ปรับปรุงสะพานลอนดอนเกา โดยร้ือรานคา บาน
ออกไป แตก็ยังไมดีข้ึน ประกอบกับสภาพโครงสราง
สะพานเส่ือมโทรมมาก จึงร้ือกอสรางใหมในป 1831 
เปน New London Bridge ออกแบบโดยพอลูก John 
Ronnie เพ่ือใหสะพานเกายังใชงานไดระหวางกอสราง 
จึงใหกอสรางสะพานใหมหางไปทางซายของสะพาน
เดิม (ดูแผนท่ี ยังเห็นแนวถนนท่ีตัดเขาหาสะพานเกา) 
และในศตวรรษท่ี 19 ประชากรลอนดอนเพ่ิมมากข้ึนท้ัง
สองฝงแมนํ้าเทมส จึงมีการกอสรางสะพานขามเพ่ิม
มากข้ึน ๆ เชนสะพาน Kerplunk ท่ีใหท้ังรถ รถไฟขาม
ดวย ลอนดอนบริดจจึงหมดความหมายไป และ
หลังจากใชงานมายาวนานกวา 130 ป สะพานลอนดอน
บริดจจําเปนตองขยายความกวางสะพานข้ึนอีกอยาง
นอย 3 เทา ปญหาคือไม มีงบประมาณพอ จึงมี
แนวความคิดท่ีไมคาดคิดถึงกัน คือ ขายสะพานเกา เอา
มากอสรางสะพานใหม จึงมีการประกาศเปดประมูล
ขายสะพานลอนดอนบริดจ และมีชาวอเมริกัน นาย 
Robert P McCulloch เจากิจการนํ้ามันและโรงงาน
อุตสาหกกรรมเล่ือยยนต ประมูลไดไป สะพานถูกร้ือ
ถอดออกแลวสงไปกอสรางใหมท่ี Lake Havasu City, 

Arizona. ทําเปนสถานท่ีทองเท่ียว อันท่ีจริง 
เขาประมูลซื้อสะพานมาผิด เดิมท่ีตั้งใจ จะซื้อ 
Tower bridge ท่ีมีหอคอยสองขางสะพาน

สําหรับสะพานเกาน้ัน มีบางสวนของ
สะพานยังคงอยูท่ีเดิม และสะพาน London 
Bridge ใหมน้ันกอสรางเสร็จในป 1973
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สาระน่ารู้ 
เอกชนบริหารเก็บคาผานทาง

บริษัท Conduent Transportation ท่ีทําธุรกิจเก็บคาผานทาง
มากวา 30 ป ไดสัญญาใหม 3 สัญญา ใหบริหารจัดการเก็บคาผาน
ทางจากองคกรเก็บคาผานทางนิวยอรค ท่ีเปนงานท่ีใหญมาก 
ประกอบดวย องคกร Metropolitan Transportation Authority 
(MTA) Bridges and Tunnels, the New York State Thruway 
Authority (NYSTA), และ  the Port Authority of New York and 
New Jersey เปนเวลา 8 ป โดยตองจัดการปรับปรุงระบบบริหาร 
E-Zpass ท่ีใชตรวจปายทะเบียนรถเพ่ือเก็บคาผานทาง สัญญาใหม
เหลาน้ี จะเริ่มตนป 2567 เปนเวลา 8 ป และมีเง่ือนไขอาจขยายไดอีก 
2 ป โดยมีมูลคาโครงการ 488 ลานดอลลาร ทางบริษัทรูสึกเปน
เกียรติท่ีการทางใหความไววางใจเช่ือถือใหบริษัทบริหารโครงการ
เหลาน้ี และทางบริษัทยืนยันวาจะตอบสนองตอความไววางใจน้ี ดวย
การบริหารจัดการใหทันสมัยดวยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพ่ือใหเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมและความสะดวกแกผูใชบริการ

ทางบริษัทจะใชกระบวนการท่ีทันสมัย เช่ือถือได และระบบการ
จัดการบัญชีและการเงิน ท่ีมีตั้งแตการสงใบแจงหน้ี การจัดเก็บเงิน
ผานเมล และจะสนับสนุนโครงการ เก็บคาผานทางตามความหนาแนน
ของการจราจร เม่ือนําออกใชในนิวยอรค นอกจากน้ี Conduent จะ
ปรับปรุงการใชงานของลูกคาดวยการอัปเดตและการปรับปรุงเว็บไซต 
E-ZPass และ Tolls By Mail ของทางการ และแอพมือถือ Tolls NY 
แอพท่ีชวยใหลูกคาชําระเงินและจัดการบัญชี E-Zpass ไดอยาง
งายดายจากสมารทโฟน ซึ่งเปนระบบท่ีไดรับการยอมรับ และไดรับ
รางวัลอันทรงเกียรติประจําป 2021 Toll Excellence President's 
Award for Innovation จาก International Bridge, Tunnel and 
Turnpike Association (IBTTA)  เม่ือเดือนตุลาคม ท่ีผานมา

ปจจุบันน้ี บริษัท Conduent Transportation บริหารจัดการ
ระบบเก็บคาผานทางใหญๆ 6 ใน 10 โครงการในสหรัฐอเมริกา ในแค
ลิฟรอเนีย ฟลอริดา นิวเจอรซี่และนิวยอรค รวมท้ังระบบเก็บคาผาน
ทางของรัฐโอไฮโอดวย
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สาระน่ารู้ 
มาตรการเพื่อความปลอดภัย

ทางสหพันธทางหลวงสหรัฐฯ Federal Highway Administration (FHWA) ไดรวบรวมกลยุทธและ

มาตรการท่ีไดรับการพิสูจนแลววา มีประสิทธิ์ภาพเพื่อความปลอดภัยและลดการสูญเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

บนทางหลวง Safety Countermeasures initiative (PSCi) และแนะนําใหกรมการขนสงรัฐตางๆท่ัวประเทศ

นําไปใชเพื่อเปาหมายดานความปลอดภัยบนถนนทุกประเภท โดยมาตรการน้ี แบงหมวดหมูออกเปน

ความเปนมาของมาตรการน้ี ในป  2008 FHWA เร่ิมสงเสริมการใชกลยุทธดานความปลอดภัยท่ีเนนท่ี

โครงสรางพ้ืนฐานซึ่งเปนสวนสําคัญสวนหน่ึงท่ีมีผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญและสามารถวัดผลได ตอความ

ปลอดภัยในการใชถนน 

ไฟสัญญาณจราจร   

ควบคุมการเช่ือมทาง   

ชองจราจรเพื่อเลี้ยว

หามกลับรถเลี้ยวรถ  

ใชระบบวงเวียน         

ติดตั้งปายหยุด

ใชกลองตรวจจับความเร็ว      

ตีเสนขอบทาง ใหมีความกวางมากข้ึน 

ใชอุปกรณนําทางรูปแบบตางๆ

ใชลูกระนาด เตือนการออกนอกทาง       

ขอบผิวทาง Surface edge ไมสูงไมชัน

การปองกันดานขาง โดยติดตั้งราวเหล็ก 

ใชมาตรการดังตอไปนี้

ใชปายกําหนดความเร็ว

มีกําแพงกั้นท่ีเกาะกลาง

ดานความเร็ว

ทําใหทางขาม สวาง เห็นชัดเจน  

ทําชองจักรยานแยกจากทางรถ

ไฟกระพริบ     

ใหเวลาคนขามทางยาวนานข้ึน 

ทําใหถนนแคบ

ไฟสัญญาณแบบ hybrid   

มีเกาะกลางพักเพื่อขามทางตอ 

ทําไฟสัญญาณใหเห็นชัดเจนมากข้ึน 

ใชผิวทางความฝดสูง                     

การทํา Road Safety Audit

ปรับปรุงทางเทาใหกวาง สะดวกข้ึน

ใชมาตรการดังตอไปนี้

ตรงทางแยก

ใชมาตรการดังตอไปนี้

การปองกันรถตกถนน 

ใชมาตรการดังตอไปนี้

คนขามทาง คนขี่จักรยาน และคนเดินถนน 

ใชมาตรการดังตอไปนี้

มาตรการใหม
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สาระน่ารู้ 
จักรยานเชาใชในอังกฤษ ลดการใชรถสวนตัวไดมาก

มอสโควใชรถรางไรคนขับ

ความนิยมในการใชจักรยานเชาใชเพ่ิมมากข้ึน มีสวนชวยใหคนใชรถยนตสวน

บุคคลนอยลง โดยเฉล่ียลดการใชลงสัปดาหละ 6 กม. รายงานยังกลาวอีกวา

โครงการเชาใชจักรยาน ท่ีมีในอังกฤษ 39 แหงชวยใหคนหันมาใชจักรยานมากข้ึน 

ทําใหคนมีสุขอนามัยดีข้ึน สภาพแวดลอมอากาษก็ดีข้ึนดวย ในบรรดาผูใชจักรยาน

รอยละ 49 กลาววา โครงการเชาใชจักรยานเปนตัวเรงใหพวกเขามาใชจักรยาน

เดินทางแทนรถยนต

องคกรสาธารณะกุศล  CoMoUK ท่ีสงเสริมส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ สุขอนามัย

สังคม และการใชระบบขนสงรวม รายงานวา รอยละ 53 ของผูใชรถเชาจักรยาน

บอกวา ถาไมมีระบบรถเชาจักรยาน เขาคงตองเลือกใชรถหรือแท็กซี่แทน และ

รถจักรยานไฟฟาก็มีคนนิยมใชมากข้ึน เพราะเร็วประหยัดเวลาเดินทาง และใชข่ีข้ึน

เนินได พวกท่ีใชรถจักรยานไฟฟา ใชรถยนตนอยลงสัปดาหละ กวา 8 กม  

ทาง CoMoUK ยังพบวา การใชจักรยานเชาน้ีชวยเสริมสรางสุขอนามัยท้ังกาย

และใจของคนอังกฤษ โดยท่ีมีจักรยานใหบริการอยู 22,789 คันเม่ือปท่ีแลว และใช

เดินทางมากถึงวันละ 41,599 เท่ียว

มอสโควจะนํารถรางไรคนขับมาทดลองวิ่งตั้งแตปลายป 2565 ตอเน่ือง

ไปถึงป 2566 และจะใหเปนระบบการขนสงท่ีถูกกฎหมาย โดยรัฐบาล

สนับสนุนเทคโนโลยียานไรคนขับสมัยใหม แตการจะสําเร็จใชงานไดจริงหรือไม 

คงตองใชเวลาอีก 10 – 15 ป แตก็หวังวาจะไดประโยชนจากการทดลองน้ี โดย

ทางมอสโควรวมมือกับ Yandex ในโครงการรถรางไรคนขับ โดยในช้ันแรกน้ี

จะทดลองในศูนยตอนค่ํา โดยมีคนโดยสารอยูดวย 

รถรางไรคนขับน้ี มีทางเปนไปไดสูง เพราะรอยละ 80 ของทางรถรางน้ัน

แยกตางหากออกจากทางเดินรถอื่น เทคโนโลยีไรคนขับอาจถูกนําไปใชกับการ

ขนสงประเภทอื่นเชน บนเสนทางมอสโกเซ็นทรัลเซอรเคิล (MCC) โดย

ทางการรถรางรัสเซีย Russian Railways วางแผนท่ีจะลดชวงเวลาปลอยรถ

เหลือสามนาทีหรือนอยกวาดวยเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ

ในรถไฟของมอสโก ชวงเวลาการปลอยรถของรถไฟในช่ัวโมงเรงดวนคือ 

80-90 วินาที ยังไมมีบริษัทในรัสเซียท่ีสามารถเสนอแนวทางแกไขปญหา

ดังกลาวไดในโหมดไรคนขับ เพราะการพัฒนากําลังอยูในระหวางดําเนินการ  

และเปนท่ีนาสนใจมันมาก และยังมีโครงการ แท็กซี่ไรคนขับท่ีนายกเทศมนตรี

เมืองมอสโกสนใจ อยูระหวางการทดลองของ Yandex ดวยเชนกัน เพราะ

การขนสงสาธารณะท่ีไรคนขับ สามารถชวยแกปญหาการขาดพนักงานขับรถ

ได และพรอมๆไปกับการพัฒนารถรางไรคนขับ การเก็บคาโดยสารแบบการด

ตรวจสอบใบหนาก็พัฒนาไปพรอมกันดวย แตวา ส่ิงท่ีกลาวมาท้ังหมดน้ี อยู

ระหวางการทดลองพัฒนา ยังตองใชเวลาอีกมากกวาจะไดใชจริง
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การศึกษาเพื่อใชแมน้ํา เทมส ในการขนสงสินคาขนาดเบา

รายงานจาก คณะกรรมการการขยายกิจการของ

แมนํ้าเทมส Thames Estuary Growth Board 

เปดเผยวา แมนํ้าเทมส ทางตะวันออกเฉียงใตของ

อังกฤษมีศักยภาพมหาศาลท่ียังไมไดใชในการจัดการ

ขนสงสินคาหากสามารถนํามาใชงาน จะสรางงานใหม 

บรรเทาความแออัด และลดมลพิษทางอากาศ ทาง

คณะกรรมการจึงเสนอใหใชแมนํ้าในการขนสงสินคา

ขนาดเบา โดยคณะกรรมการรวมมือกับกรมเจาทา

ลอนดอนและบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษา WSP เสนอใหมี

การขนสงสินคาขนาดเบาในแมนํ้าเทมส มันเปนโอกาส

อันดีท่ีไมควรพลาด 

โดยทาง WSP จะใหขอแนะนําในการดําเนินการ ท่ี

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดย ทางคณะกรรมการจะ

หารือกับภาคธุรกิจเพ่ือพัฒนาการลงทุนรวมกันทุก

ระดับ หาทางเลือกท่ีเหมาะสม เพราะทางท่ีปรึกษา

พบวาแมนํ้าเทมสสามารถนํามาใชขนสงสินคานํ้าหนัก

เบาท่ีมีขนาดใหญไดดีกวา เชนขนสงพัสดุภัณฑ อาหาร 

เครื่องดื่ม และสินคาปลีก การจัดการขนสงเพียงรอยละ 

3 ของพัสดุ 700 ลานช้ินท่ีจัดสงกันในลอนดอนตอป 

สามารถทําใหกิจการขนสงทางนํ้าแขงขันกับการขนสง

ทางถนนได

ใ น ร า ย ง า น น้ี ไ ด ใ ห ข อ แ น ะ นํ า  เ ช น  จั ด ตั้ ง

คณะกรรมการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีสองฝงแมนํ้า ใหเห็นวา

ผูประกอบการสามารถใหบริการลูกคาไดสะดวก ดวย

ทาเรือท่ีเขาถึงไดและลดตนทุนในการพัฒนา เพ่ือดึงดูด

ใหคนมาใชบริการ

การขนสงสินคาขนาดเบาน้ันมีอนาคตดีเห็นไดจาก

กิจการของ การทาเรือลอนดอน และบริษัทรับขนสง

สินคา DHL และการขนสงทางแมนํ้าน้ี ยังเปนสวนหน่ึง

ของแผนงาน Green Blue ท่ีจะผันการขนสงทางถนน

มาขนสงทางนํ้าแทน เพราะแมนํ้าเทมสน้ีเปนทาเรือ

ใหญของประเทศ และอํานวยใหการขนสงท่ีเช่ือถือได 

ไมติดขัด
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การใชคอนกรีตคุณภาพสูงพิเศษ

ค อ น ก รี ต คุ ณ ภ า พ สู ง พิ เ ศ ษ  Ultra-High 
Performance Concrete (UHPC) ไดถูกนํามาใชเพ่ือ
ซอมแซมสะพานมากข้ึนตลอดเวลา 15 ปท่ีผานมา เดิมท่ี
คอนกรีตชนิดน้ี ใชเพ่ือเช่ือมตอโครงสรางช้ินสวนหลอ
สําเร็จเขาดวยกัน  แตปจจุบัน นํามาใชเพ่ือซอมพ้ืน
สะพาน คาน และใชทําเปน Link slab แทนการใช
รอยตอเพื่อการขยายตัว  

วัสดุ UHPC’s fiber-reinforced น้ีมีความทนทาน
และแข็งแรงกวาวัสดุคอนกรีตท่ัวไป โดยท่ีคอนกรีตท่ัวไป
มีกําลังรับแรงไดราว 4,000 ปอนดตอ ตร. น้ิว แต 
UHPC รองรับแรงไดสูงถึง 18,000 ปอนดตอ ตร.น้ิว

มวลคอนกรีตยอมเส่ือมสภาพตามกาลเวลา นํ้าซึม
เขาไปในความพรุนคอนกรีต และขยายตัวเม่ืออากาศเย็น
ถึงจุดเยือกแข็ง ทําใหคอนกรีตปริตัวออก คานเหล็กใน
พ้ืนท่ีท่ีมีหิมะ ตองใชเกลือเพ่ือละลายหิมะ นํ้าเกลือไหล
ลงตามรอยตอสะพานทําใหปลายคานเหล็กเกิดสนิม 
กะเทาะออก ทําใหกําลังแบกรับนํ้าหนักของคานลดลง 
ตองสิ้นเปลืองคาซอมแซมสูงมาก

ทางมหาวิทยาลัยคอนเน็กติกัต รวมมือกับกรมการ
ขนสงรัฐ พัฒนาระบบการออกแบบ และซอมปลายคาน
สะพานท่ีมีประสิทธ์ิและประหยัดมาก การซอม ใชแผน
เหล็กปะกับรับแรงเฉือน (Shear Connector Sheet)
เช่ือมติดกับครีบกลางคาน และหอหุมดวยคอนกรีต
พิเศษเพ่ือให นํ้าหนักถายมาสูแผนเหล็กปะกับ และ
คอนกรีตพิเศษน้ีแทน แลวถายลงสูตอมอสะพาน

ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ท ด ล อ ง ต า ง ๆ ท่ี ทํ า ม า  ท้ั ง ใ น
หองปฏิบัติการและ กับสะพานจริง โดยติดตั้งเซนเซอร
วัดแรงกระทํา ผลแสดงวา แรงท่ีกระทําน้ันผานเหล็กปะ
กับรับแรงเฉือน และคอนกรีตพิเศษ ทํางานตามทฤษฎีน้ี
อยางไดผลและมีประสิทธิ์ภาพ

วัสดุคอนกรีตพิเศษ UHPC น้ี เหมาะกับงานซอม
โครงสรางในพ้ืนท่ีมีปญหา แคบ อยางปลายคานท่ีวาง
บนตอมอ ท่ีเขาไปทํางานยาก และการท่ีปดการจราจร
นานไมได หลานรัฐไดนําเอาไปใชงาน แลวพบวา มีความ
ทนทานมากกวาซอมดวยคอนกรีตธรรมดา แมราคาอาจ
แพงกวาบางแตเม่ือพิจารณาถึงอายุใชงานแลวคุมคา
กวามาก

รูปแสดงการซอมปลายคานเหล็กท่ีถูกสนิมกัด
กรอน ดวยการเช่ือมแผนเหล็กปะกับรับแรงเฉือน 
(Shear Connector) เขากับ web ของคานเหล็ก 
แล ว เทคอนกรีต UHPC หุม  แรงจะถ ายผ าน
คอนกรีตพิเศษน้ีลงสูตอมอสะพานโดยตรง
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สาระน่ารู้ 
รางวัลโครงการพื้นท่ีทํางานปลอดภัย
ในป 2564 ทางสหพันธทางหลวงสหรัฐฯ 

FHWA จัดใหมีการประกวดโครงการพ้ืนท่ีกอสราง

ถนน

ปลอดภัย มีกรมการขนสงหลายรัฐสงโครงการ

เขาประกวด มีท้ังโครงการในเมืองเล็กๆ จนถึงระดับ

รัฐ  มีท้ังวิธีการท่ีใชการวิเคราะห ไปจนถึงการท่ีใช

วิธีแบบพ้ืนฐาน และ กรรมการคัดเลือกเหลือ 7

โครงการสุดทายใหไดรับรางวัล คือ

1 . พ้ืนท่ีกอสรางทางสายหลักในฟลอริดา 

ปญหาใหญในพ้ืนท่ีกอสรางของรัฐน้ีคือ ใชความเร็ว 

ซึ่งมีสวนทําใหเกิดการสูญเสียชีวิตมากถึงรอยละ 31 

เพ่ือแกปญหา จึงรวมมือกับมหาวิทยลัยฟลอรีดา 

หนวยวิจัยการขนสงในเขตเมือง เพ่ือใชเทคโนโลยี  

พ้ืนท่ีกอสรางอัจฉริยะ  smart work zone ดวย

การติดตั้งอุปกรณเตือนพ้ืนท่ีกอสรางบนรถเทเลอร 

โดยทดลองหลายรูปแบบ ท้ังปายประจํา และท่ี

เคล่ือนยายไดเพ่ือเตือนรถท่ีเขามาใกลพ้ืนท่ีกอสราง 

พบวาชวยปรับพฤติกรรมคนขับรถใหดีข้ึนไดถึงรอย

ละ 39 และลดความเสี่ยงในพื้นท่ีลงไดรอยละ  34

2. การตีเสนผิวจราจร ชวยรักษาชีวิตคนใชถนน 

อุบัติเหตุรถวิ่งตกจากคันทางกอใหเกิดการสูญเสีย

ชีวิตมากถึงรอยละ 55 ในรัฐนอรทคาโรไลนา เพื่อ

ตอสูกับปญหาน้ี ทางกรมการขนสงรัฐน้ี พิจารณา

นําการตีเสนผิวจราจรมาใชเพ่ือปองกันรถวิ่งออกตก

จากคันทาง พบวา บนถนนกวา 600 กม การตีเสน

ไมวาจะแบบใดชวยแกไขปญหาน้ีได สามารถลดเหตุ

รถวิ่งออกนอกคันทางไดถึงรอยละ 13 สําหรับการตี

เสนปกติ และลดลงไดถึงรอยละ19 เม่ือใชเสนขนาด

กวางมากข้ึนเปน 15 ซม. มีบางรัฐ ใช ลูกระนาด 

หรือขยายไหลทางใหกวางมากข้ึน

3 .  ความปลอดภัยของชุมชน  ท่ีหมูบ าน 

Whitefish Bay มีปญหารถชนคนเพ่ิมข้ึน ทาง

หมูบานจึงหาทางแกปญหา เปน 2 ชวง ดวยการใช

หลักการของ FHWA ท่ีเรียกวา STEP Safe 

Transportation for Every Pedestrian     เชน 

ทํ าทางข า มทาง ให เ ห็ น ชั ด เ จน  แล ะ  ติ ดตั้ ง

ไฟสัญญาณแบบไฟกระพริบ ท่ีทางขามทาง ทําให

ผิวจราจรแถวน้ันเปนผิวแบบความฝดสูง ทําใหลด

การชนคนขามทางลงไดมากถึงรอยละ 39

4. เมือง Bellevue ใชวิธีการท่ีมีระบบ

ซับซอนใชเทคนิคเพ่ือวิเคราะหดวยขอมูลจาก

คราวดและ AI และการวิเคราะหจากภาพถาย

วิดีโอเพ่ือคาดการถึงจุดตัดกระแสการจราจร 

เ พ่ือปองกันมิ ใหรถชนกัน ซึ่ ง ไดผลดีมาก

ทางการจึงนําไปใชกับพื้นท่ีท่ีเสี่ยงอันตราย เพื่อ

ตรวจสอบความปลอดภัย

5 .  ก า รว าง ผั ง เ มื อง เ พ่ื อการจราจร 

(รูปแสดงการจอดรถขางถนน ชองกันชนคนข่ี

จักรยาน เกาะแบงทิศทางจราจร และชองคน

ขามทาง) ในเมือง Wilton ในรัฐฟลอริดามีสถิติ

คนขามทางถูกรถชนตายมากท่ีสุด ระหวางป 

2563 – 2564 มีสูงถึง 1,675 คน ทางเมืองจึง

ใชมาตรการตางของ STEP ตั้งแตการจัดการท่ี

จอดรถขางถนนใหเรียบรอย มีชองกันชนกั้นคน

ข่ีจักรยานแยกออกจากรถยนต มีเกาะกลาง

เพ่ือแบงทิศทางจราจร  ทําใหลดเหตุรถชน

จักรยานและชนคนลงไดมากถึงรอยละ 66

และลดการสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บลงไดรอย

ละ 75 เวลาเดินทางสะดวกรวดเร็วมากข้ึนรอย

ละ 50

6. กรมการขนสงรัฐเทกซัส ใชเคร่ืองมือ 

scoring tool เพ่ือทําการวิเคราะหการ

ออกแบบเพ่ือความปลอดภัยของถนน ทําให

สามารถประเมินความปลอดภัยได ชวยใหการ

ตัด สิน ใจ ในการออกแบบได ดี  เค ร่ือง มือ 

Scoring tool  น้ี ใชรวมกับคูมือความ

ปลอดภัยของ AASHTO - AASHTO Highway 

Safety Manual ไดผลดีมาก
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สาระน่ารู้ 
Tasmania ใชยางรถยนตเกาผสมแอสฟลต

Tasmania ซึ่ ง เ ป น เ ก า ะ ท า ง ต อ น ใ ต ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ

ออสเตรเลียราว 240 กม ลงทุนเปนเงิน 2.96 ลานดอลลารเพ่ือ

ตั้งโรงงานผลิตยางแอสฟลตจากยางรถยนตเกายอยละเอียด 

เพ่ือใหมีการนํายางรถยนตเกากลับมาใชอีก เปนโครงการลงทุน 

4 ป เดิมโรงงานแบบน้ีมีท่ีรัฐวิคตรอเลีย

แตละปมียางสึกใชไมไดแลว 1.3 ลานเสนในทาสมาเนีย และ

สวนมากนําไปฝงกลบหรือท้ิงอยางผิด

กฎหมาย ในปน้ี มีโครงการบูรณะผิวทางหลายโครงการได

นําเอายางรถยนตเกายอยละเอียดมาใชกอสรางผิวทางดวย และ

จะใชตอไปอีกหลายโครงการ ท้ังน้ี ความริเร่ิมมาจากการสาธิต

ผลงานโครงการเม่ือป 2563 ในทาสมาเนีย ท่ี ใชยางแอสฟลต

ผสมยางรถยนตเกายอยละเอียดกวา 1,200 เสน และใชขวดแกว

เกา 4 หม่ืนใบ ยอยละเอียดเปนมวลรวม โดยในทาสมาเนีย มี

เทศบาล Meander Valley เปนแหงแรกท่ีบูรณะผิวทางดวย

วัสดุแบบน้ี และโครงการตั้งโรงงานผลิตยางแอสฟลตน้ี ไดรับ

การสนับสนุนงบประมาณราว 62,000 ดอลลาร จากทาง

ออสเตรเลียสําหรับคาใชจายท่ีอาจเพ่ิมมากข้ึน และอีกฝายหน่ึง

สนับสนุนคาขนสงเคร่ืองจักรในการผสมยางแอสฟลตน้ีเพื่อให

องคกรทองถ่ินนําไปใชกอสรางผิวทาง ซึ่งทางในการกํากับดูแล

ขององคกรทองถ่ินน้ันมากถึงรอยละ 85 ของทางท้ังหมด และ

เปนทางท่ีการจราจรไมสูง

การนํายางรถยนตเกากลับมาใชบดยอยเพ่ือผสมกับ

แอสฟลตทําผิวทางน้ี จะทําใหออสเตรเลีย เปนบานเมืองสะอาด

สวยงามข้ึน ปราศจากกองยางเกาท่ีท้ิงไวมากถึง 27 ลานเสนตอ

ป ยิ่งทางการหามมิใหสงยางเกาออกนอกประเทศดวยแลว 

เกรงวายางเกาเหลาน้ันจะถูกนําไปท้ิงในสวน ลํานํ้า โรงงานเชา

หรือท่ีดินเอกชน
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สาระน่ารู้ 
สารผสมเพิ่มในแอสฟลต ชวยละลายหิมะได
บริษัทเช่ียวชาญดานสารผสมเพ่ิมในอิตาลี Iterchimica ไดผลิตสารผสมเพ่ิมสําหรับใชในมวลรวมผสมแอสฟลตเพ่ือใหผิวทางน้ันชวยละลายหิมะเองได 

สารผสมเพิ่ม Winterpave น้ี ทํางานโดยใชเคมีในการลดจุดเยือกแข็งของนํ้าบนผิวถนนและลดแรงยึดเกาะระหวางหิมะกับผิวถนน สารผสมเพิ่มน้ีสามารถผสม

ลงในมวลรวมผสมแอสฟลต หรือ ผสมลงในยางแอสฟลต และไดผานการทดลองทดสอบใชงานอยางไดผลมาแลวบนถนนในอิตาลี และในเกาหลีใต สารน้ีมี

ประโยชนมากในการละลายหิมะ มันชวยลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุรถชนกัน ลดการใชเกลือเพื่อละลายหิมะบนผิวถนน ซึ่งเกลือน้ีเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม

และโครงสรางสะพานเหล็ก นอกจากประหยัดเงินในการใชเกลือแลว ยังลดคาใชจายในการกวาดเกลี่ยหิมะดวย ใชงานไดในทุกภูมิประเทศ ทางเขาหรือท่ีราบ

ตัวอยางในเมือง Bozano อิตาลี มี

ทางหลวงสาย SS24 ท่ีมีความชันสูงและ

ลมพัดแรง ไดทําการบูรณะเสริมผิวหนา 

5 ซม.ดวยแอสฟลตคอนกรีตผสมโมดิฟ

รายแอสฟลต ชนิด dense grade มียาง

โมดิฟรายผสม 4.3 % ไดผานการทดสอบ

อยางดีเพ่ือใหถูกตองตามขอกําหนด มี

การเฝาดูตรวจสอบพฤติกรรมของผิวทาง

ในสนาม และพรอมกับผิวตัวอยางทดลอง

ในหองปฏิบัติการ เพ่ือดูวา กําจัดหิมะไดดี

เพียงใด ผลคือ ใชงานไดดีท้ังในสนามและ

หองปฏิบัติการ
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หยุดรถคลายเครียด

เรื่องขําขัน

1. มีคนขับรถแวนคนหน่ึงในอังกฤษ มีสถิติถูกใบส่ังการจราจรสูงมาก ถึง 205 ใบ ตางกรรมตางวาระดวยความผิดสวนมากเก่ียวกับการจอด

รถ มีบางฉบับเก่ียวกับการขับรถไมถูกตอง ทางสภาเมือง Tower Hamlets Council ไดส่ังปรับชายผูน้ีรวมท้ังส้ินเปนเงิน 36,588 ปอนด 

นาจะเปนยอดคาปรับท่ีสูงท่ีสุดสําหรับคนๆหน่ึง ขาวไมไดบอกไวดวยวา เขาจายคาปรับ หรือวาถูกยึดรถไป 

*** คงไมมีปญญาจายคาปรับหรอก และคงไมมีโอกาสไดขับรถอีก เพราะคงเปนพนักงานขับรถแวน ไมมีใครจางอีกแลวแนนอน ตองหา

อาชีพอื่นทํา คนท่ีไมมีจิตสํานึกตอสังคม

2. ตํารวจเมือง Arkon รัฐโอไฮโอ ตองพบกับคดีท่ีไมเคยมีมากอน สะพานคนเดินขามทางท่ีสรางเสร็จยังไมไดใช วางอยูขางถนน ถูกขโมยไป 

ทีแรกโจรมาขโมยเอาพ้ืนสะพานไปกอน และอีกสองสามวันตอมา โจรกลับมาขโมยช้ินสวนสะพานอื่นๆท่ียาว 18 เมตร สะพานน้ีสรางข้ึน

ดวยช้ินสวนโครงสรางเหล็กรูปพรรณ ท่ีโจรมาขโมยไปได เพราะมันไมไดขันนอตใหแนน โจรจึงถอดช้ินสวนตางๆไปไดโดยงาย อยางไรก็ตาม 

เจาหนาท่ีบอกวา เหล็กเหลาน้ีเอาไปขายไมไดราคาหรอก เพราะมันเปนโครงสรางประกอบผสม composite structure เอาไปรีไซเคิลไมได 

นอกจากใชสรางสะพานเทาน้ัน 

*** นอยไป เจาหนาท่ีคงแกตางเอาหนารอด โจรมันตองพยายามแยกช้ินสวนไปขายจนได ไมง้ันเสียแรงขโมยทําไมใหเหน่ือยและเส่ียง -

เม่ือเร็วๆน้ี มีขาวทีวี สะพานเหล็กเกาท่ีเมียนมา ถูกโจรขโมยตัดช้ินสวนขโมยไปท้ังสะพาน ใชเวลาถึง 3 วัน โดยไมมีใครเอะใจ

3. คนขับรถหรูพอรช 2 คน ในอังกฤษไดบทเรียนอันมีคาวา ตํารวจนะ เขาติดตามขาวจากโซเชียลมีเดียเหมือนกัน ท้ังสองคนถายวิดีโอตอนท่ี

ขับรถหรูดวยความเร็ว 160 กม/ชม.บนถนนหลวงจากสกอตแลนด ไปยัง เวลล แลวนําไปลงในโปรแกรมทีวีท่ีมีคนติดตามมาก ตํารวจก็

เขาไปดูเลยจับท้ังสองคนมาลงโทษฐานขับรถประมาทเสี่ยงอันตราย โทษจําคุก 8 เดือน แตรอลงอาญา 12 เดือน และหามขับรถ 18 เดือน 

และตองทํางานรับใชสังคม 200 ช่ัวโมง ตองจายคาใชจายในการพิจารณาคดีของศาล และถาจะขับรถใหม ตองสอบใบอนุญาตใหมดวย 

หน่ึงในชายคนน้ีเปนนักบิน และถูกเลิกจางดวย 

*** พวกชอบโพสตอวดสิ่งไมดีท่ีตนทํา ก็ไดผลตอบแทนเจ็บแสบ นาจะเขาทํานองโงแลวรวย มีปญญาขับรถหรู แตโง ไปโพสตการทําผิด

กฎหมายในโปรแกรมท่ีดัง คนเขาก็รูกันเยอะ อาจหม่ันใสไปฟองตํารวจก็ได แมตํารวจไมมาพบเอง

4. คนขับรถในอังกฤษ อาจถูกปรับโดยไมรูวาการกระทําน้ันเปนเร่ืองผิดกฎหมาย น้ันคือการขับรถโดยนําสัตวเลี้ยงน่ังไปดวย และสัตวเลี้ยง

ไมไดผูกไวในรถ อาจถูกปรับสูงถึง 5,000 ปอนด และถูกตัดคะแนน 9 แตม เชนกัน คนเดินขามทาง ถาสาดนํ้าโดยจงใจ ก็ถูกปรับเทากัน 

เม่ือถึงศาล ถารีบจายคาปรับอาจไดรับการลดหยอน เชนกัน คนท่ีกีดขวางการสัญจรของรถฉุกเฉิน รถพยาบาล รถดับเพลิง หรือรถ

ตํารวจท่ีเปดไฟขอทาง  ก็ถูกปรับหนัก และตัดแตมจราจร 9 แตมดวยเชนกัน 

*** โทษปรับหนักๆแบบน้ี บานเราไมมีการข้ึนศาล มีแตไปจายท่ีสถานีตํารวจ หรือโอนเงินให ถาปรับหนักขนาดน้ี ไปถึงสถานีตํารวจ ถา

รีบเจรจากับเสมียนปรับอาจไดรับการลดหยอนมากแถมไมโดนตัดแตมดวย ข้ึนกับเทคนิคความสามารถแตละบุคคล
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หยุดรถคลายเครียด

เรื่องขําขัน

5. แชมป ขับจักรยานยนต Max Biaggi ทําสถิติความเร็วทางพ้ืนดินท่ี 455.7 กม./ชม เขาขับจักรยานรยนตพลังงานไฟฟา รุน Wattman

ของผูผลิตฝรั่งเสส Voxan ทําลายสถิติเดิมของเขาเองท่ี 408 กม./ชม. ในการรับรองสถิติน้ัน มีกฎอยูวา ตัวรถตองมีนํ้าหนักนอยกวา 300 

กก. และความเร็วท่ีนับเปนสถิติน้ัน ใชความเร็วจากการวิ่งเฉล่ียระยะทาง 1 กม. 2 คร้ังในเวลา 1 ช่ัวโมง และจากการขับรถของเขา 

ความเร็วสูงสุดน้ันคือ  467.3 กม. 

*** ทําลายสถิติตัวเอง แสดงวา ไมมีใครบาพอมาทดสอบ ข่ีจักรยานยนต ดวยความเร็วขนาดน้ัน เน้ือหุมเหล็ก พลาดนิดเดียว ตายแหงๆ

5. ตํารวจทางหลวงรัฐ แคลิฟรอเนีย สังเกตเห็นรถคันหน่ึงท่ีวิ่งอยูบนทางหลวงระหวางรัฐ I-101 ในลอสแองเจลลีส ชะลอความเร็วลง แลว

สักครูก็เห็นรถโกคารต และรถยนต 2 คันวิ่งออกจากทางหลวง ตํารวจจึงใหหยุดรถและสอบถาม ไดความวา พวกเขากําลังถายวิดีโอเพื่อไป

ลงโซเชียลมีเดีย ตํารวจไมพอใจกับพฤติกรรมน้ี จึงสั่งปรับคนขับรถและรถโกคารทท้ังหมด แตอีกคนหน่ึงถูกปรับมากกวา เพราะเปนผูเยาว

และไมมีใบอนุญาตขับข่ี 

*** คนบาในการทําวิดีโอออกสื่อ  โดยไมคิดถึงอันตรายหรือผลราย และ โอ นึกวา เด็กตํารวจจะลดราคาให กลับปรับหนักกวาคนอื่นๆ

5. เกิดเหตุการณข้ึนบนทางหลวงระหวางรัฐ I-5 ในรัฐแคลิฟรอเนีย เปนเหตุใหตองปดถนนนานกวา 2 ช่ัวโมง เหตุเกิดจากรถเกราะขนเงินท่ี

วิ่งอยู ประตูเปดออกและถุงเงินตกลงบนถนนแตกกระจายธนบัตรใบละ 1 และ 20 เหรียญ ปลิววอน  รถคันอื่นจอดแลวออกมาวิ่งเก็บเงิน

กัน ตํารวจตองรีบมายังท่ีเกิดเหตุ และหลายคนถูกจับ ตํารวจประกาศวาใครท่ีเก็บเงินไปน้ันผิดกฎหมาย ใหเอามาคืน เพราะมีกลองวงจร

ปดจับภาพไวได มีหลายคนเอาเงินไปคืนท่ีสถานีตํารวจ แตเงินท้ังหมดเทาไร หายไปเทาไร ไมมีใครทราบ 

*** เรื่องแบบน้ี  ยาก เพราะไมรูวาใครหยิบไปเทาไร คืนเทาไร ก็เหมือนโจรปลานธนาคาร ไดเงินไปหม่ืน แตธนาคารแจงความวาถูกปลน

ไปสามหม่ืน นายธนาคารอมไวเองสองหม่ืน มากกวาโจรอีก 555

5. หญิงรํ่ารวยรายหน่ึงตองสูญเสียมากจากการท่ีรถหรู แลมโบกีน่ี ประสบเหตุชนกันอยางรุนแรงในลอนดอน รถแลมโบกีน่ี น้ี ไดรับการ

ตกแตงประดับดวยคริสตัลสวาคอปสกี่ 2 ลานเม็ดตามรสนิยมของเธอ รวมคารถและคริสตัลท่ีประดับไวทําใหรถคันน้ีมีคา 270,000 ปอนด 

(10.8 ลานบาท) เฉพาะการติดคริสตัลบนตัวรถน้ันใชเวลาถึง 700 ช่ัวโมง อยางไรก็ตาม เม่ือเธอเห็นซากรถท่ีจอดอยู ทําใหเดือดดาลมาก

และไปโพสตในโซเช่ียวมีเดียของเธอ ท่ีมีผูติดตามมากถึง 626,000 คน ดวยความเดือดดาลยิ่ง สวนเจาของรถคูกรณีท่ีชนกัน คงตองจาย

คาเบ้ียประกันในปหนาอวมอรทัย หญิงคนน้ีคล่ังคริสตอลมาก เธอติดคริสตอลใหรถเบนซคันเกาของเธอนับลานเม็ดคิดเปนมูลคารวม 

85,000 ปอนด 

*** รวยมาก ไมรูจะอวดอยางไร แตงบนตัวจนสวางพราวแลวยังไมพอ ยังไปติดท่ีรถอีก เดือดรอนคนขับรถคันอื่นๆท่ีตองระวังอยาไป

สะกิดถูกรถเธอ
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