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ข่าวและกิจกรรม 

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 27th World Road 
Congress (WRC 2023) “Prague 2023 –Together on the Road again” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2565 
ที่เมืองปราก (Prague) สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่:
❖ Website: www.wrc2023prague.org.
❖ Call for papers: https://abstracts-prague2023.piarc.org/en/guidances.htm
❖ Call for papers (PDF) : https://drive.google.com/file/d/1mmhXzBRgvZ1VWpyVL_MYLpTLnNzFnZNO/view
❖ Abstracts submission: https://abstracts-prague2023.piarc.org/en/

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ The 27th World Road Congress (WRC 2023)

http://www.wrc2023prague.org/
https://abstracts-prague2023.piarc.org/en/guidances.htm
https://drive.google.com/file/d/1mmhXzBRgvZ1VWpyVL_MYLpTLnNzFnZNO/view
https://abstracts-prague2023.piarc.org/en/
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ข่าวและกิจกรรม 
กรมทางหลวงได้จดสิทธิบัตรอุปกรณ์หัวจับยึดส าหรับอัดแรงยางพารา 

กรมทางหลวง โดย ส านักวิจัยและพัฒนางานทาง ได้จดสิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาสะพาน “อุปกรณ์หัวจับ
ยึดส าหรับอัดแรงยางพารา” ซึ่งเป็นสิทธิบัตรแรกของกรมทางหลวงและ
นวัตกรรมแรกของประเทศไทย สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย ขอร่วม
แสดงความยินดีและความภาคภูมิใจกับกรมทางหลวง มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
รายละเอียดเพิ่มเติม:
https://m.facebook.com/100063860913898/posts/403497991788895/?d=n

REAAA จัดการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Soft Soil Treatment and Immersed Tunnel”

เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00น. – 17.00น. สมาคมวิศวกรรมทางหลวงแห่งเอเชียและออสตราเลเซีย
(Road Engineering Association of Asia and Australasia, REAAA) และคณะผู้จัดงานการประชุม ได้จัดการสัมมนานานาชาติ
ผ่านช่องทางออนไลน์ หัวข้อ “Soft Soil Treatment and Immersed Tunnel”

https://m.facebook.com/100063860913898/posts/403497991788895/?d=n
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สาระน่ารู้ 
ใช้รถโดยสารไฟฟ้าเป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้า

พวกชุมชนต่างๆมักต้องการให้ทางการจัดหาไฟฟ้า
ทดแทนให้ทันที่ ที่กระแสไฟฟ้าดับจากเหตุภัยธรรมชาติ 
ภายใต้โครงการนี้ทางการหวังพัฒนาระบบที่จะใช้จ่าย
กระแสไฟฟ้าได้ เพื่อให้ชุมชนมีแสงสว่างด้วยพลังงานไฟฟ้า
จากรถโดยสารเหล่านี้

ทางองค์กรได้แสดงรายงานเมื่อกุมภาพันธ์ 2563 ที่
ชี้ให้เห็นว่าสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไฮบริด หรือ Fuel 
cell ของรถโดยสารมาเป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้าได้ และ
โครงการนี้หวังให้มีการพัฒนาจนได้มาตรฐานระดับชาติ 
เพื่อที่องค์กรหน่วยงานต่างๆจะได้น าไปพัฒนาใช้งานต่อไป

เป็นแนวคิดที่ดี และเป็นประโยชน์มาก เพราะปัจจุบัน 
รถใช้พลังงานไฟฟ้ามีมากขึ้น หากสามารถปรับปรุงให้ใช้เป็น
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ในกรณีฉุกเฉิน ก็จะอ านวยความสะดวก
แก่ชุมชนมากขึ้น โดยเฉพาะโรงพยาบาลสนามในยามฉุกเฉิน 

องค์กรการบริหารระบบขนส่งมวลชนแห่งสหพันธรัฐ
อเมริกา  the Federal Transit Administration มอบทุน
ให้ 1 ล้านดอลลาร์ เพื่อ พัฒนามาตรฐานส าหรับ “ระบบ
ผลิตไฟฟ้าเคลื่อนที่” จากรถโดยสารที่ใช้พลังไฟฟ้าและ
เซลล์เชื้อเพลิง โครงการนี้จะปรับปรุงรถโดยสารไฟฟ้า มา
เป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่  เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้แก่
บ้านเรือน โรงพยาบาล หรือ ตามศูนย์อพยพต่างๆ ที่ประสบ
ภัยธรรมชาติ กระแสไฟฟ้าดับ 

โครงการ Bus Exportable Power Systems, BEPS. 
นี้ได้รับเงินสนับสนุนจาก พรบ. งบประมาณ เพื่อการจัดหา
รถโดยสารประจ าทางประจ าปีงบประมาณ 2564 มูลค่า 1.4 
ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคม 
2563 เป็นหนึ่งในขั้นตอนแรกในการริเริ่ม สร้างความอยู่
รอดของชุมชนผ่านระบบขนส่ง การสมัครขอรับทุน
สนับสนุนนี้ มีก าหนดส่งค าขอภายในวันที่ 13 มิถุนายน 
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สาระน่ารู้ 
ประวัติความเป็นมาของ Tower Bridge

ในยุคศตวรรษที่ 19 นครลอนดอนเป็นเมือง
ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป มีประชากรในปี 2433 มาก
ถึง 5 ล้านคน สะพานข้ามแม่น้ าเทมส์ เพิ่มขึ้น 
จาก 3 เป็น 14 สะพาน โดยส่วนมากอยู่
ทางด้ านซ้ ายของสะพานลอนดอนบริดจ์ 
ด้านขวายังไม่มีสะพานเลย เพราะท่าเรือวิคตอ
เลียลอนดอน ที่ใหญ่และส าคัญอยู่ในพื้นที่ส่วน
ที่เรียกว่า Pool of London ที่เต็มไปด้วยท่าเรือ
และคลังสินค้า เรือทุกประเภททุกขนาดใช้
ท่าเรือเหล่านี้เป็นที่ขนถ่ายสินค้า ได้แก่พวกถ่าน
หิน น้ าตาลและอื่นๆ ดังนั้นสะพานที่จะก่อสร้าง
แถบนี้จะต้องมีช่องลอดที่สูงพอให้เรือเหล่านี้
ลอดผ่านเข้า-ออก ได้

ส มั ย นั้ น ก า รก่ อ ส ร้ า ง อุ โ ม งค์ ยั ง ไ ม่ มี
เทคโนโลยีท าได้ แต่มีนาย Richard Trevithick 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเหมืองแร่ที่เก่งในงานขุดอุโมงค์ 
และเป็นคนสร้างรถไฟไอน้ า ได้เริ่มทดลองขุด
อุโมงค์ลอดแม่น้ าที่ Rotherhithe เมื่อปี 2350 
แต่สภาพพื้นดินท้องน้ าเป็นดินเหนี่ยวพวก Soft 
Squishy clay ที่มีสภาพเหลวเละเทะเมื่อเปียก
น้ า นาย Rotherhithe ขุดไปได้ครึ่งทางก็ต้อง
หยุด เพราะอุโมงค์พังลงมาน้ าท่วม จึงเลิกไป 
เพราะเห็นว่าการขุดอุโมงค์เป็นไปไม่ได้

ต่อมามีลูกครึ่งอังกฤษ-ฝรั่งเศส นาย Marc 
Isambard Brunel ได้คิดประดิษฐ์อุปกรณ์ 
Brunel’s tunneling shield ที่เมื่อคนงานขุด
อุโมงค์เข้าไปแล้ว รีบก่ออิฐล้อมผนังอุโมงค์ช่วย
แก้ปัญหาดินไหล แต่ก็ท างานได้ล่าช้ามาก และ
น้ าท่วมคนงานต้องเสียชีวิตไปหลายคน แต่ก็
สามารถท าส าเร็จเปิดใช้อุโมงค์เมื่อปี 2386 แต่
ก็ไม่เป็นไปตามคาด งานล่าช้า งบประมาณบาน
ปลายเพิ่มขึ้นมาก และไม่เหมาะในการใช้งาน 
ขาดงบที่จะใช้ก่อสร้างทางลาดขึ้น-ลง อุโมงค์
ทั้งสองข้างส าหรับรถยนต์ จึงเพียงให้คนใช้เดิน
ลอดข้ามไป-มา  ตอนนั้นเรียกงานนี้ว่า Great 
Bore  และนี่เป็นที่มาของการขุดก่อสร้างทาง
รถไฟใต้ดินในปี 2408 – 2412 สาย Tower 
subway ซึ่งก่อสร้างได้เร็วขึ้นใช้เวลาเพียง 14
สัปดาห์ แต่ใช้งานได้เพียง 28 ปี ก็ต้องปิด
ให้บริการในปี  2441 และน ามาใช้เป็นอุโมงค์
ส าหรับสาธารณูปโภค

แต่ก็ยังมีความคิดจะก่อสร้างสะพานใน
พื้นที่ Pool of London โดยสถาปนิค Sir 
Horace Jones ได้เปิดให้ประชาชนเสนอ
แนวคิดในการออกแบบก่อสร้างสะพาน มี
วิศวกรกว่า 50 รายส่งแบบสะพาน แต่ก็มี

ข้อบกพร่อง เช่น แบบสะพานหมุน Swing 
Bridge with two rotating roadways คือ
แบบ สะพานบนตอม่อที่หมุนตัวได้ เมื่อเรือ
มา ก็หมุนสะพานให้ขนานกับแนวล าน้ า 
เพื่อเปิดช่องให้เรือผ่านหรือ แบบถนน
เลื่อนตัวออกข้างๆ Road Slide out เปิด
ช่องน้ าให้เรือผ่าน จนสุดท้ายเลือกได้แบบ
สะพานที่ยกสูงขึ้นเปิดให้เรือผ่าน Bascule 
Bridge แต่ตัวสะพานออกแบบเดิมเป็น
สะพานโค้ง arc bridge จึงมีการปรับปรุง
แบบนี้โดยวิศวกร  Jon Wolfe Barry 
ปรับปรุงแบบใหม่ เอาส่วนโค้งปรับให้เป็น
สะพานราบเรียบ ยกขึ้นสองข้างเมื่อเรือ
ผ่าน ตามแบบที่ เป็นอยู่ปัจจุบัน และ
ก่อสร้างสะพานส าหรับคนข้ามทางตอน
เปิดให้เรือผ่านไปอยู่ข้างบน มีรูปร่างเป็น
หอคอยอยู่ สองข้ าง  ดู โบราณเข้ ากับ
สภาพแวดล้อม จึงเป็นที่มาของชื่อ Tower 
bridge

สะพาน Tower bridge เปิดใช้งานเมื่อ
ปี 2437 คนชอบมากกลายเป็นไอคอนของ
ลอนดอน แต่สะพานส าหรับคนข้ามทาง
เมื่ อสะพานเปิดนั้น  คนไม่นิยมเพราะ
เสียเวลาเดินขึ้นเพื่อข้ามสะพาน ใช้เวลา
พอๆกับรอให้สะพานเปิดแล้วเดินข้ามที่
ระดับพื้น อีกทั้งมักมีพวกคนร้ายไปรอก่อ
อาชญากรรมบนสะพานข้างบน ดังนั้น
สะพานคนเดินข้ามบนสะพานนี้ปิดใช้งานไป
เมื่อ 2453 จนถึงปี 2525 กลับมาเปิดใช้อีก 
เพื่อให้เป็นที่ชมวิวของนักท่องเที่ยว และ
นักท่องเที่ยวส่วนมากเข้าใจผิดว่า Tower 
bridge  นั้น คือ London bridge 

ในปี 2520 ได้ทาสีสะพานนี้  เป็นสี 
Patriotic Red  White and Blue เพื่อ
ฉลองในโอกาสกาญจนาภิเษก ครองราชย์
ครบ 50 ปีของพระราชินีอลิซาเบท เมื่อ 
2–4 มิถุนายน 2565 มีการฉลองการ
ครองราชย์ครบรอบแพลทินัม (Platinum 
Jubilee) 70 ปี 

สะพาน Tower Bridge นี้มีเรือผ่านปี
ละ 800 กว่าครั้ง และยังคงเป็นเพียง
สะพานเดียวทางด้านขวาของ ลอนดอน
บริดจ์ ทั้งที่เทคโนโลยีในการสร้างสะพาน
นั้นก้าวหน้าไปมาก สามารถสร้างได้สบาย
มาก ก็ไม่แน่ใจว่า เพราะไม่มีความจ าเป็นใน
การเดินเรือแล้วหรืออย่างไร
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สาระน่ารู้ 
รถยนต์อัตโนมัติเปลี่ยนรูปแบบการออกแบบถนน

วิวัฒนาการของรถอัตโนมัติก้าวไปไม่หยุด พร้อมกับการออกแบบถนนก็ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วย เพื่อรองรับยานพาหนะเหล่านี้ที่มีการใช้ถนนแตกต่างจาก
รถยนต์แบบเก่า ในการออกแบบถนนเพื่อรถอัตโนมัตินี้ มีสมมติฐานใหม่ดังต่อไปนี้ 

นโยบาย รถยนต์อัตโนมัติจะปลอดภัยกว่า สะอาดไร้มลภาวะ ราคาจะถูกกว่าและจะนิยมแพร่หลายมากภายในปี 2583 และจะเป็นการใช้แบบเรียกใช้จาก
แพลตฟอร์มต่างๆที่ให้บริการ ไม่นิยมครอบครองรถส่วนตัว  ช่วยลดจ านวนยานพาหนะบนถนน และต้องการที่จอดรถน้อยลงด้วย

พื้นที่สาธารณะ  ยังคงต้องมีรางระบายน้ า เกาะกลางปลูกหญ้า แต่ช่องจราจรจะแคบลง มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ และเทคโนโลยีสื่อสาร
เชื่อมต่อระหว่างรถกับรถหรือรถกับอุปกรณ์ข้างทางเพื่อให้ข้อมูล ณ เวลานั้น เป็นแหล่งรวมของผู้คนและรองรับรูปแบบการเดินทางที่หลากหลายมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: รถอัตโนมัติลดอุณหภูมิอากาศแวดล้อม ถนนร่มรื่นมากขึ้นด้วยต้นไม้ ลดการปล่อยมลภาวะกาสคาร์บอนด์ เพิ่มพื้นที่สี
เขียวมากขึ้น และปรับระบบระบายน้ าให้รองรับพายุฝนขนาดใหญ่ได้ ไม่เกิดปัญหาน้ าท่วม       

ถนนในตรอกซอกซอย  สิ่งที่จะเกิดผลกระทบทันที ได้แก่ที่จอดรถสาธารณะที่คนใช้
น้อยลง ต้องปรับเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น ที่อยู่อาศัยใหม่ ร้านค้า ธุรกิจและที่
ดูแลเด็กเล็ก พื้นที่จะมีสีเขียวมากขึ้น

ถนนท้องถิ่น  ทุกวันนี้ถนนท้องถิ่นใช้ประโยชน์ไม่เต็มความจุของมัน การใช้จึงไม่คุ้ม
ค่าใช้จ่ายที่มาก เมื่อปรับปรุงแล้ว จะมีทางวิ่งรถอัตโนมัติสองข้างข้างละ 2 ช่องจราจร ไม่มี
ที่จอดรถข้างถนน ใช้พื้นที่เขตทางเพื่อเป็นพื้นที่สีเขียว ทางเท้าและทางจักรยาน

ถนนสายรอง เป็นถนนที่รถคับคั่งมาก ท าให้รถประเภทอื่น เช่นรถโดยสารสาธารณะมา
ใช้พื้นที่ถนนร่วมได้ยาก เป็นแหล่งของความร้อนจากยวดยานและน้ าฝนที่ตกลงมา เมื่อปรับ
เป็นถนนเพื่อรถอัตโนมัติแล้ว จะมีช่องจราจรน้อยลง ช่องจราจรแคบลง ไม่ต้องมีที่จอดรถ 
พื้นที่ที่เหลือน าไปพัฒนาเป็นช่องทางส าหรับรถจักรยาน ทางเท้า พื้นที่เพื่อกิจกรรมสังคม 
ปลูกต้นไม้และที่รวมน้ าฝน หรืออื่นๆ

ทางสายหลัก  ช่องจราจรจะลดลงอย่างมาก สัญญาณไฟจราจรจะมีเฉพาะเพื่อคนข้าม
ทางม้าลายเท่านั้น ที่จอดรถเดิมจะถูกพัฒนาเป็นอย่างอื่น เพิ่มภาษีที่ดินเป็นรายได้เพิ่ม

รูปแบบการปรับปรุงถนน ไปเป็นถนนเพื่อรถอัตโนมัติ ส าหรับทางสายรอง รูปซ้ายมือ  และส าหรับทางสายหลัก รูป ขวามือ 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบถนนนี้เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป โดย
แบ่งออกเป็น 4 ระยะ

ระยะที่ 1  องค์กรท้องถิ่นส ารวจระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน
และผิวถนนเพื่อดูว่าสามารถปรับมาใช้กับระบบใหม่ได้เพียงใด 
อย่างไร

ระยะที่ 2  ถนนใช้งานได้ทั้งรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยคนและ
รถยนต์อัตโนมัติ ซึ่งแต่ละแห่งมีช่องทางเฉพาะของตนเอง ที่
จอดรถขนาดใหญ่จะมีคนใช้น้อยลง น ามาปรับปรุงเป็นที่เพื่อการ
กักเก็บน้ าจากพายุฝน และการใช้ประโยชน์อื่น ๆ

ระยะที่ 3  ถนนส าหรับรถอัตโนมัติจะมีระบบน าทาง ถนน
แบบเดิมหรือเกาะกลางเดิม ก็ยังคงไว้ก่อน ที่จอดรถเดิมที่มีคนใช้
น้อยจะถูกพัฒนาเพื่อประโยชน์อย่างอื่นและเพิ่มภาษีที่ดิน

ระยะที่ 4  เป็นระยะที่ถนนเป็นแบบส าหรับรถอัตโนมัติ
ทั้งหมด รถขับเคลื่อนด้วยคนจะหายไปจากถนน มีทางจักรยาน
เฉพาะเพิ่มขึ้นบนถนนสายต่างๆ ทางเท้าจะถูกขยายกว้างขึ้น

โดยทางนักวิจัยเรื่องนี้ได้ร่างรูปแบบของถนนส าหรับรถ
อัตโนมัติไว้ 4 แบบ คือ ถนนในตรอกซอกซอย  ถนนท้องถิ่น ถนน
สายรอง และถนนสายหลัก ในรายงานยังแสดงถึงวัสดุและ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นของ องค์ประกอบถนน เช่น แทร็กหรือ อุปกรณ์
น าทางรถอัตโนมัติ  Automatic Vehicle, AV. เสาอัจฉริยะเพื่อ
รับส่งสัญญาณ และโซนรับ/ส่ง โซนส าหรับรถอัตโนมัติ จักรยาน 
สกูตเตอร์ และคนเดินถนน และโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวและความ
เป็นไปได้ในการปลูกพืชต่างๆข้างถนน

แนวโน้มในการปรับปรุงรูปแบบถนนในตรอกซอกซอย รูป ซ้ายมือ และถนนท้องถิ่น 
รูปขวามือ ไปเป็นถนนส าหรับรถอัตโนมัติ
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ในตุร เคีย มีพิธี เปิดสะพานแบบสะพานแขวน 1915 
Canakkale Bridge เมื่อ 18 มีนาคม 2565 เป็นสะพานแห่งที่ 4 
ที่ทอดข้ามช่องแคบ บอสฟอรัส ในเมืองอิสตันบูล เชื่อมต่้อทวีป
ยุโรปกับเอเชีย งานก่อสร้างเสร็จก่อนก าหนด   นอกจากการ
เชื่อมต่อยุโรปกับเอเชียแล้ว มันยังเป็นสะพานที่เชื่อมอดีตกับ
อนาคตของตุรเคียด้วย สะพานเหล็กนี้  ตั้งชื่อตามการรบ 
Canakkale battle ที่เป็นชัยชนะอย่างเด็ดขาดของกองทัพเรือ 
ซึ่งถือว่าในวันนี้เป็นก้าวส าคัญสู่การก่อตั้งสาธารณรัฐตุรเคียสมัย
ใหม่ในปี 2466 แม้แต่ขนาดของสะพานก็ยังให้มีการร าลึกถึง
ประวัติศาสตร์: ช่วงกลางสะพานที่ทอดยาว 2,023 เมตร ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ปีของการครบรอบหนึ่ งร้อยปีของการก่อตั้ ง 
สาธารณรัฐตุรเคีย ในขณะที่หอคอยสูงตระหง่าน 318 เมตร
เหนือระดับน้ าทะเล ถือเป็นจ านวนวันที่ใช้ในการสู้รบในปี 2458

สะพานนี้และทางด่วน Malkara - Çanakkale Motorway
เชื่อมต่อกับสะพานที่ยาว 88 กม นี้ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงการ
ลงทุนครั้งใหญ่ของตุรเคียและแก่ประเทศเพื่อนบ้าน เพราะมัน
ท าให้เกิดเส้นทางการค้าจากปักกิ่งไปยังลอนดอน

สะพานขนาด 6 ช่องจรารจรนี้ ลดเวลาในการเดินทางข้าม
ช่องแคบที่เคยต้องใช้เวลายาวนานถึง 5 ชั้วโมง ขึ้นกับคิวที่รอ
เรือเฟอรี่ข้ามฝาก ลงมาเหลือเพียง 6 นาที มันจะช่วยส่งเสริม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของตุรเคีย คิดเป็นมูลค่ามากถึง 
5,300 ล้านยูโร สร้างงานมากกว่า 118,000 ต าแหน่งงาน และ
ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงปีละ 415 ล้านยูโร กับลดการปล่อย
มลภาวะกาซคาร์บอนด์ลงด้วย

โครงการนี้ใช้ระบบสัญญา แบบ Build-Operate-Transfer 
โดยได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากสถาบันการเงินต่างๆกว่า 
25 แห่ง จาก 10 ประเทศ เป็นเงินกู้ระยะยาว 15 ปี โดยมี
ระยะเวลาผ่อนปรน ยังไม่ต้องช าระเงินต้น 5 ปี รวมเป็นเงิน 
2,265 ล้านยูโร หน่วยงานสินเชื่อเพื่อการส่งออกของเกาหลีและ
บริษัท Korea Trade Insurance Corporation เข้าร่วมในการ
จัดหาเงินทุนด้วยเงินกู้ 1 พันล้านยูโรเป็นเงินสดและการค้ า
ประกัน ซึ่งเป็นแพ็คเกจสินเชื่อที่ ใหญ่ที่สุดที่ เคยได้รับจาก
โครงการในตุรเคีย ในบรรดาองค์กรอื่นๆ ที่ให้ความคุ้มครอง 
ได้แก่ หน่วยงานสินเชื่อเพื่อการส่งออกของเดนมาร์ก EKF และ
ธนาคารเพื่อการพัฒนาอิสลาม (IDB)

ผู้รับเหมาก่อสร้างสะพานแห่งนี้ เป็นกลุ่มร่วมค้า 4 บริษัท 
Limak และ Yapı Merkezi ของตุรเคีย DL E&C และ SK 
Ecoplant จากเกาหลีใต้ ที่ได้ทุ่มเทความรู้ความช านาญในการ
ก่อสร้างโครงการนี้ ด้วยวิศวกรถึง 4,000 คน นับแต่วันเริ่มงาน
ก่อสร้างเมื่อ มีนาคม 2560

โครงการนี้ได้รับรางวัลจาก IRF ในกลุ่มงาน ดีเด่น ด้าน 
การเงินและเศรษฐศาสตร์โครงการ Project Finance & 
Economics category ซึ่ง รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและ
โครงสร้างพื้นฐานของตุรเคีย หวังว่า โครงการนี้จะเป็น
แบบอย่าง ด้านการเงินและเศรษฐกิจของโครงการ แก่ประเทศ
อื่นทั่วโลก

สะพาน 1915 Canakkale Bridge ในตุรเคยี
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การใช้ Bathtubs เพื่อดักดินโคลนเคลื่อนไหล

กรมก า รขนส่ ง รั ฐ โ ค โ ล ร า โ ด้ 
ประกาศว่า ทางหลวงระหว่างรัฐ I-70 
ใน Glenwood canyon อาจต้องถูกปิด
ในฤดูร้อนนี้อีก เพราะการไหลบ่าของ
ดินที่ เป็นเศษซากจากไฟไหม้ป่า แต่
ทางการก็พยายามหามาตรการมา
ป้องกันแก้ไข โดยท าทางเบี่ยงให้เลน
ไหลไปทางอื่นและ ก่อสร้างเป็นรูป
เสมือนอ่างอาบน้ ามาดักกักดินเลนไหล
เหล่านั้นก่อนที่จะมาปิดถนน ก าแพง
ทางเบี่ยงเลนจะก่อสร้างขยายสูงขึ้น
เพื่ อ กั้ นมิ ใ ห้ ดิ น เลน ไหลลงมา  ใน
มาตรการชั่วคราวได้ใช้กระสอบทราย
ขนาดใหญ่ บิ๊กแบก ไปวางกั้นไว้แล้ว 
และดูว่าจะใช้งานได้ผล สามารถกักหิน
ที่หล่นลงมาได้

เมื่อปี 2563 เกิดไฟไหม้ที่ห้วย 
Grizzly Creek ท าลายพื้นที่ไปกว่า 
32,600 เอเคอร์ หรือ 51 ตร.ไมล์ และ
เมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว มีดินเลนและหิน
เคลื่อนไหลลงมานานกว่า 15 นาที ท่วม
บนถนนหลายจุดหนาหลายฟุต และที่
รุนแรงที่สุด เกิดขึ้นเมื่อมิถุนายน ปี 
2564 ต้องปิดทางหลวงนี้ ไปสอง
สัปดาห์ ทางกรมการขนส่งรัฐได้ทุ่มเท
อย่างมากเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานี้ มี
การขุดลอกล าน้ า ขนย้ายหินที่หล่น
ออกไปจากพื้นที่  เพื่อ ให้ประชาชน
เดินทางอย่างปลอดภัย

แผนที่ ส า ร วจทางธรณี วิ ทย าที่
ประเมินสถานการณ์เกิดดินถล่มเคลื่อน
ไหลนี้ ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ าต่างๆแถบ
ทางหลวงสายนี้ โดยใช้ข้อมูลสถิติฝนตก
หนักในช่วงเวลาสั้นๆ และความเสี่ยงที่จะ
เพิ่มความรุนแรงขึ้นเมื่อเป็นฝนในรอบ 5 
หรือ 10 ปี (rainfall intensity and 
flood frequency) และทางกรมก็ใช้แผน
ที่นี้ ในการพิจารณาปิดถนน เมื่อจะมีฝน
ตกหรือหลังฝนตก ตามเกณฑ์ที่ก าหนดว่า
มีแนวโน้มจะเกิดดินเคลื่อนไหล

ในแผนที่ ก าหนดเป็นสีถึงโอกาสที่จะ
เกิดดินเลนเคลื่อนไหล เช่น สีเหลือง มี
โอกาสเกิด 20% สีแดงมีโอกาสเกิด 60 –
80 %

เมื่อเกิดดินเลนเคลื่อนไหลมาปิด
ถนน เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาเคลียร์ออก 
และท าการซ่อมแซมถนนเป็นเดือนกว่าจะ
กลับสู่สภาพปกติ คนงานต้องท างาน
ท่ามกลางอากาศหนาว เพื่อเคลียร์ทางน้ า
ที่มีเศษไม้ซุงมาขัดขวางการไหลของน้ า
หลายจุด เพื่อให้น้ าระบายไปสะดวก ไม่ถูก
กักไว้แล้วบ่าลงมาเมื่อมีน้ าฝนมาเติมตอน
ฝนตก การปลูกพืชคลุมดิน หรือดักน้ านั้น
ใช้เวลานานกว่าพืชจะโต  ทางกรมจึงด าริ 
ก่ อ ส ร้ า งท า ง เ บี่ ย ง ดิ น เ ลน  แล ะ ใ ช้
โครงสร้างคล้ายอ่างอาบน้ าเก็บน้ าช่วยกัก 
เป็นแก้มลิงดักไว้ก่อน
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สาระน่ารู้ 
การพิจารณาจัดล าดับความส าคัญในการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง

เนื่องจากขาดแคลนก าลังคน และมีไฟฟ้าแสงสว่างที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 65,000 ถึง 70,000 ต้น และเสียหายช ารุดกว่า 5 พันแห่ง การ
จัดล าดับการซ่อมที่ไปซ่อมตามการแจ้งเข้ามาท าให้เกิดความไม่สมดุลด้าน
บริการ ทางกรมจึงน าวิธีการที่พิจารณาถึง ข้อมูลราว 10 ประการ เช่น 
ต าแหน่ง ความหนาแน่นของชุมชน โรงเรียนหรือสวนสาธารณะ อุบัติเหตุ
รถชนกัน ความต้องการของเมือง จ านวนไฟฟ้าในพื้นที่นั้น ซึ่งแต่ละปัจจัยมี
น้ าหนักความส าคัญต่างกัน แล้วน ามาประมวลผล แต่ต้องคอยพิจารณา
ปรับการให้น้ าหนักของแต่ละปัจจัย เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด แล้ว
ท างานร่วมกับระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของเมือง เพื่อน าผลลัพธ์ไปลงใน
แผนที่ ให้เห็นกลุ่มไฟแสงสว่างที่ต้องท าการซ่อมแซมทั่วเมืองในแผนที่ 

มีการใช้โปรแกรมและซอฟท์แวร์ เพื่อมาช่วยบริหารจัดการด้วย 
โดยทางหน่วยเห็นถึงปัญหานี้ เพราะการขาดตอนของห่วงโซ่อุปทาน 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ แม้จะมีงบจ้างคนได้ถึง 18 คน แต่มีคนท างานอยู่เพียง 
8 คน ทั้งนี้เพราะระบบ ที่ต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าจะบรรจุคนใหม่ได้ ท าให้โดย
เฉลี่ยการซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่างใช้เวลากว่า 10 เดือน แต่คงเร็วเกินไปที่จะ
บอกว่าวิธีการพิจารณาข้างต้นจะท าให้งานซ่อมแซมเร็วขึ้น แต่อย่างน้อยผล
ตอบรับจากคนงานเห็นว่ามันช่วยสร้างขวัญก าลังใจ เพราะรู้สึกว่าพวกเขา
ท างานได้เร็วมากขึ้น

ตอนนี้ พยายามให้แผนที่แสดงเสาไฟฟ้า ที่มีต้นใกล้เคียงนั้นสู่
สาธารณะชน เพื่อให้ประชาชนและเมืองเห็นถึงความโปร่งใสในการจัดล าดับ
การซ่อม คือว่าถ้ายังมีไฟฟ้าแสงสว่างต้นข้างเคียงสว่างอยู่ ล าดับการซ่อมก็
จะช้ากว่า พร้อมกันนี้ จะน าเอาหลักการนี้ไปใช้กับงานซ่อมแซมสิ่งอื่นๆต่อไป
ด้วย เช่นซ่อมหลุมบ่อบนผิวทาง ที่มองเห็นได้ โดยจะพิจารณา ถึงจุดที่ต้อง
ซ่อมซ้ าซาก  เพื่อดูว่า จะท าอย่างไรให้มันอยู่ทนนานหลังการซ่อม
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สาระน่ารู้ 
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับกับอุบัติเหตุจราจร

การศึกษาของ Washington University แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
การหยุดหายใจขณะหลับ sleep apnea กับอุบัติเหตุทางจราจรของผู้ใหญ่ อาการ
หยุดหายใจขณะหลับคือ มีอาการหยุดหายใจรวมราว 5 ครั้งในการนอนหลับ 1 
ชั่วโมง ตอนกลางคืน ซึ่งมักเกิดกับผู้ใหญ่สูงวัยราวร้อยละ 30 – 50 เนื่องจากผู้คนไม่
ค่อยเข้าสู่ภาวะหลับลึก ท าให้อยู่ในสภาวะอดนอนเรื้อรัง ซึ่งอาจน าไปสู่พฤติกรรม
เสี่ยงในขณะขับรถ ที่อาจหลับในได้

Dr. Brendan Lucey ได้ศึกษาจากการขับรถจ านวน 1 แสนเที่ยว เพื่อศึกษา
ถึงความสัมพันธ์ของการนอนไม่พอกับความเสี่ยงในการขับรถ โดยการใช้ระบบ GPS 
ติดตั้งในรถ เพื่อตรวจจับสภาพการขับรถ ความเร็วที่ใช้ การเบรกกะทันหัน การเร่ง
แบบทันที แล้วน าข้อมูลเหล่านี้มาหาดูว่ามีการขับขี่ที่ก้าวร้าวหรือพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ อย่างไรบ้าง อาการหยุดหายใจขณะหลับเพียงเล็กน้อยอาจน าไปสู่อุบัติเหตุ
ทางถนนได้ อาการหยุดหายใจขณะหลับเล็กน้อยนี้คือ หยุดหายใจขณะหลับ 5 – 15 
ครั้งใน 1 ชั่วโมง ส่วนระดับรุนแรง คือหยุดหายใจ มากกว่า 30 ครั้งต่อ 1 ชั่วโมง ถ้ามี
อาการหยุดหายใจ 8 ครั้ง มีความเสี่ยงมากเป็น 1.7 เท่าของคนปกติ

การศึกษานี้จะช่วยให้น าไปตรวจ และปรับปรุงแก้ไขคนสูงวัยที่ขับรถให้
ปลอดภัย เพราะภาวะหยุดหายใจขณะหลับนี้ รักษาให้หายได้ และช่วยให้คนสูงวัยขับ
รถต่อไปได้อีกนาน ซึ่งจ าเป็นมากในสังคมปัจจุบัน  หลายคนที่เป็นโรคหยุดหายใจ
ขณะหลับไม่ไปหาหมอและได้รับการวินิจฉัย ดังนั้น หากพวกเขาไม่จัดการกับความ
เหนื่อยล้าในระหว่างวัน พวกเขาอาจไม่รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติ คือเขาไม่หลับลึกตอน
นอน การสังเกตง่ายๆว่ามีอาการหยุดหายใจระหว่างหลับหรือไม่ ให้ดูตอนกรน ตอน
หยุดกรนไปเป็นเวลานาน หรือมีอาการหอบ โดยให้คู่นอนคอยสังเกตให้ ถ้ามีอาการ
เหล่านี้ ควรไปพบแพทย์ 

การรักษาอาการหยุดหายใจขณะหลับนี้มีหลายวิธี วิธีหนึ่งที่ได้ผลและใช้กัน
มากคือ CPAP machine ด้วยการเป่าลมอัดเข้าจมูกและปาก หรือด้วยการใช้อุปกรณ์
ทันตกรรมตอนนอนกลางคืน ดังนั้นถ้ามีอาการนอนไม่หลับสนิท และง่วงหาวนอน
ตอนกลางวัน ควรไปพบแพทย์ เพื่อตรวจดู
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สาระน่ารู้ 
มาตรการระวังพวกขี่จักรยานยนต์

มาตรการในการระวังคนขี่จักรยานยนต์ ขณะขับรถยนต์บนถนน  ดังต่อไปนี้ 

▪ ให้ระวังมากเป็นพิเศษ เมื่อต้องเลี้ยวขวา (ขับแบบบ้านเรา) คิดเสียว่า 
รถจักรยานยนต์อาจอยู่ใกล้ อย่าเลี้ยวตัดหน้าพวกเขา

▪ แม้จะเป็นการเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด ก็ต้องระวังพวกขี่จักรยานยนต์ที่มัก
แทรกมาทางข้างซ้าย อาจเลี้ยวไปเบียดเอาพวกเขาได้

▪ ให้ความระวังมากที่ตรงทางแยก เพราะ เป็นพื้นที่ที่คนขี่จักรยานยนต์
เสียชีวิตมากที่สุด

▪ ขับรถด้วยการจดจ่อต่อถนน อย่าละแม้เสี่ยววินาทีเดียว เช่น รับโทรศัพท์ 
ปรับเปลี่ยนคลื่นวิทยุ อาจเกิดเหตุถึงแก่ชีวิตได้

▪ มองแล้วมองอีก ก่อนเปลี่ยนช่องจราจร มองกระจกหลัง กระจกข้าง ดูที่
จุดบอดของรถ และเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งที่จะเลี้ยว หรือเปลี่ยนช่องจราจร

▪ เว้นระยะห่างพอสมควรเมื่อแซงขึ้นหน้าคนขี่จักรยานยนต์ และใช้เลนนั้น 
อย่าเบียดคนขี่จักรยานยนต์

▪ เมื่อขับตามจักรยานยนต์ ให้เว้นระยะห่างพอควร เพราะถ้าเขาลดเกียร์
ต่ าลง ความเร็วลด แต่ ไฟ เบรคไม่ติด อาจหยุดรถไม่ทันและชน
จักรยานยนต์ได้

▪ ขับช้าๆ ท าตามพิกัดความเร็วที่ก าหนด
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สาระน่ารู้ 
แหล่งมลภาวะจากน้ าฝนบนถนน

มาตรการรณรงค์ “เปลี่ยนนี่ไปสู่โน่น” “Let’s Change 
This to That” ของกรมการขนส่งรัฐแคลิฟรอเนีย ได้เน้นที่
แหล่งมลภาวะจากน าฝน 6 แหล่ง ทั่วทั้งรัฐ ภายในพื้นที่เขต
ทาง 350,000 เอเคอร์ หรือทางหลวงความยาว 15,000 ไมล์ 
และแนวทางในการป้องกันแก้ไข ทั้งนี้รวมทั้งการเก็บขยะข้าง
ทาง และการท าความสะอาดรางระบายน้ าเพื่อให้รถสัญจรได้
สะดวกปลอดภัยทุกฤดูกาล

น้ าฝนที่ตกลงบนถนนจะไหลลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ โดยชะ
เอาสิ่งสกปรกและมลภาวะต่างๆบนผิวถนน ทางเท้าและพื้นที่ใน
เขตทางลงไปด้วย  มลพิษหกอันดับแรกมีผลกระทบต่อคุณภาพ
น้ า ในทะเลสาบ แม่น้ า  ล าธาร และมหาสมุทรอย่างเกิน
มาตรฐาน และสารมลพิษจ านวนมากสามารถป้องกันได้ด้วย
ความร่วมมือกันของชาวแคลิฟรอเนียน ท าคนละเล็กละน้อย คือ 

• ขยะหรือสิ่งตกหล่นจากรถ  

ผูกมัดสิ่งของที่บรรทุกมาอย่างมั่นคงไม่ตกหล่น และทิ้ง
ขยะลงในถัง แยกตามลักษณะขยะ

• สิ่งตกตะกอน  

ระวังการชะล้างดิน โดยใช้วัสดุคลุมส่วนที่เป็นดินบนถนน 
เช่นเกาะกลาง หรือสองข้างทางที่ปลูกต้นไม้และไม้พุ่ม 
การรดน้ าระวังชะดินออกด้วย เพื่อมิให้ดินไปตกตะกอน
ในทางระบายน้ า หรือแหล่งน้ า 

• สารอาหารหรือปุ๋ย  

หลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ยแก่พืชที่ปลูกในพื้นที่เขตทางมาก
เกินไป และพยายามก าจัดของเสียจากต้นไม้ เช่นใบไม้ที่
ล่วงอย่าให้อุดตันทางระบายน้ า

• เชื้อแบคทีเรีย 

อย่าน าสัตว์ออกมาถ่ายมูลในพื้นที่เขตทาง หรือหากน า
ออกมาถ่ายแล้วให้เก็บทิ้งเป็นที่เป็นทาง

• พวกโลหะหนัก 

ตรวจยางรถยนต์อย่างสม่ าเสมอ ถ่ายน้ ามันเครื่องและใช้
น้ ายาล้างรถที่เหมาะสม เพื่อมิให้เกิดโลหะหนักจากการ
การสึกของยางรถยนต์ หรือ ผ้าเบรก

• สารก าจัดพืช 

ใช้สารก าจัดพืชอินทรีย์ และก าจัดส่วนที่ไม่ได้ใช้อย่าง
เหมาะสม

การป้องกันมลภาวะจากน้ าฝนที่ตกบนถนนนั้นต้องอาศัย
ความร่วมมือของทุกคน ด้วยการช่วยกันท าให้ถนนสะอาด ขจัด
แหล่งมลภาวะก่อนที่มันจะไหลลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ และด้วย
การคาดการณ์ว่าจะเกิดภาวะภัยแล้งทั่วทั้งรัฐในปีนี้ ทางกรม
หวังให้ทุกคนช่วยกันรักษาคุณภาพของแหล่งน้ าต่างๆที่มีอยู่ ใน
ฤดูแล้ง แหล่งน้ า ทะเลสาบ แม่น้ า ล าธาร มีระดับน้ าต่ าลงมาก 
ท าให้ความเข้มข้นของมลพิษเข้มข้นมากขึ้น ดังนั้นถ้าชาวแค
ลิฟรอเนียนทุกท่านช่วยกันตามมาตรการข้างต้น ก็จะช่วยลด
มลภาวะที่ไหลลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติได้
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สาระน่ารู้ 
น๊อตสกรูอัจฉริยะ

นักวิจัยจาก Fraunhofer Cluster of Excellence 
Cognitive Internet Technologies, CCIT. ได้คิด
ประดิษฐ์สกรูอั จฉริยะที่ ขับ เคลื่ อนด้ วย เทคนิค 
Internet of Thing, IoT. ( คือ การที่อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูล
ถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล การ
เชื่อมโยงนี้ง่ายจนท าให้เราสามารถสั่งการควบคุมการ
ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตได้ ไปจนถึงการเชื่อมโยงการใช้งาน
อุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเข้ากับการใช้งานอื่นๆ)  เพื่อส่งการแจ้ง
เตือนโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบว่าน๊อตที่ขันไว้หลวม
กว่าวันที่ติดตั้ง เป็นการช่วยลดงานของคนงานในการ
ตรวจสภาพสะพานขนาดใหญ่ๆ

ไม่ส าคัญว่าคุณจะขันสกรูให้แน่นแค่ไหนใน
การติดตั้งครั้งแรก เมื่อพูดถึงโครงสร้างขนาด
ใหญ่ อย่าง สะพาน กังหันลม เครน นั่งร้าน หรือ
แม้แต่รถไฟเหาะในสวนสนุก ทั้งหมดนี้อาจมีการ
เคลื่อนไหวเล็กน้อยและจากอุณหภูมิที่ผันผวน
ซ้ าๆ อยู่เสมอ ความเสี่ยงที่สกรูจะค่อยๆคลาย
ออก ด้วยเหตุนี้ จึงต้องตรวจสอบเป็นประจ า
เพื่อให้แน่ใจว่าสกรูและส่วนประกอบอื่นๆ จะไม่มี
การสึกหรอ คลายตัว หรือถูกถอดออกโดย
สมบูรณ์ ดังนั้นการตรวจสอบโครงสร้างเหล่านี้
เป็นประจ าจึงจ าเป็น เพื่อป้องกันการพังทลายลง 
แต่จะดีกว่าสะดวกกว่ามาก ถ้าโครงสร้างเหล่านี้
จะตรวจสอบตัวมันเองได้

น๊อตสกรูอัจฉริยะ Smart Screw Connection 
ได้ถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่น สามารถติดตั้ง
เพิ่มเติมได้ด้วยสกรู DIN ที่มีขนาดต่างๆ ตัวน๊อตสกรู
อัจฉริยะนี้ประกอบด้วยตัวสกรูและแหวนที่มีแผ่นฟิลม์
บางๆที่ท าจากวัสดุ piezoresistive material ที่จะท า
ให้เกิดการต้านกระแสไฟฟ้าเมื่อมีแรงบีบกระท าต่อมัน 
ดังนั้น เมื่อขันน๊อตแน่น ตัวตรวจวัดที่หัวน๊อตจะ
บันทึกแรงกระท าที่  3 จุด และเมื่อเวลาผ่านไป
หากน๊อตคลายตัวออก แรงอัดที่กระท าต่อฟิลม์ก็จะ
ลดลง ท าให้แรงต้านกระแสไฟฟ้าเปลี่ยนไฟ และส่ง
สัญญาณเตือน   โดยที่หัวของสกรูอัจฉริยะมีวิทยุส่ง
สัญญาณที่จะส่งสัญญาณวิทยุไร้สายไปยังศูนย์รวมที่
ฐานของโครงสร้างหรือที่ศูนย์ควบคุม ผ่านวิธีการ
ต่างๆตามแต่การออกแบบของโครงสร้างนั้น ท าให้
สะดวกมากขึ้น ไม่ต้องออกไปตรวจประหยัดเวลาและ
งบประมาณ และแต่ละฐานจะรวบรวมข้อมูลของน๊อต
อัจฉริยะได้มากถึง 1 แสนตัว
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สาระน่ารู้ 
สารผสมเพิ่มในแอสฟัลตจ์ากพลาสติกใช้แล้ว

ในการประชุมแบบออนไลน์ของ Eurasphalt & 
Eurobitume (E&E) Congress ที่จัดขึ้นระหว่าง 15 
- 17 มิถุนายน 2565 มีรายงานที่เกี่ยวกับสารผสม
เพิ่มในแอสฟัลต์ที่น าเสนอโดยบริษัทที่เชี่ยวชาญ
ด้ า น นี้  Iterchimica. ผู้ เ ขี ย น บ ท ค ว า ม นี้ คื อ 
ผู้อ านวยการบริษัท Loretta Venturini, นักพัฒนา
ด้านเทคโนโลยี นาย Shahin Eskandarsefat และ
ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยี นาย Lorenzo Sangall

ในบทความเสนอ 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่คือ GiPave
technology ที่ รวมเอาการน าพลาสติก ใช้แล้ ว
กลับมาใช้อีกกับ กับนาโนเทคโนโลยีในรูปของ 
Graphene โดยได้รายงานถึงผลการทดสอบใช้สาร
ผสมเพิ่มนี้ทั้งในห้องทดลองและในสนามเป็นเวลา 3 
ปี แล้วได้ผลที่ดีกว่าแอสฟัลต์ธรรมดาอย่างไร 
เพียงใด ยืดอายุใช้งานออกไปได้มากอย่างไร  

สารผสมเพิ่ม GiPave นี้เป็นผลจากงานวิจัย
และพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัย Milan-Bicocca 
บริษัทขาย กราฟีน Directa Plus และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการน าพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ G.Eco สารนี้คือ 
ซุปเปอร์โมดิฟายเออร์พอลิเมอร์ที่เสริมด้วยกราฟีน
ส าหรับแอสฟัลต์ ที่รวมพลาสติกใช้แล้วที่คัดเลือก
มาเป็นพิเศษ และนาโนเพลตเลต GraphenePlus

กราฟิ น ในรู ปต่ า ง ๆ เ ช่ น  Graphite 
Nano Platelets (GNP) และ Carbon 
Nanotubes (CN) ช่วยให้ผิวทางทนทาน
ต่อการแตกร้าวเมื่อต้องพบกับสภาพ
อากาศที่หนาวเย็น หรือไม่เสียรูปร่างเกิด
ร่องล้อเมื่ออากาศร้อนมาก

สารผสมเพิ่ม GiPave นี้ น าพลาสติก
ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการ recycling 
แทนที่จะถูกส่งไปยังเตาเผาแบบเดิม ถนน
กว้าง 15 เมตร ยาว 1 กม ผิวทางหนา 25 
ซม ต้องใช้พลาสติกใช้แล้วที่คัดเลือกเป็น
พิเศษถึง 18 ตัน และยังช่วยลดการปล่อย
กาซคาร์บอนด์ได้มากถึงร้อยละ 92

สาร GiPave นี้ผสมในโรงผสมแบบ
แห้ง แทนที่ผสมในแอสฟัลต์แบบโพลีเมอร์
ทั่วไป ท าให้ผสมง่ายขึ้น  ในการทดสอบมี
การใช้สารผสมเพิ่ม 4 ชนิด ในแอสฟัลต์
AC 70/100 ที่ใช้ก่อสร้าง ผิวทาง และรอง
ผิวทางแอสฟัลต์ ในแปลงทดลอง ตัวแรก
คือ ไม่มีสารผสมเพิ่ม ที่สองเป็นโพลีเมอร์ 
อีกตัวคือสารผสมเพิ่ม SBS PMB และตัวที่ 
4 คือ GiPave โดยรองผิวทางมีส่วนผสม 
RAP ร้อยละ 40 และส่วนผิวทางนั้นมี
ส่วนผสม RAP ร้อยละ 30

ผลทดลองได้ตามที่แสดงในกราฟ รูปที่ 
1 ที่ตรวจสอบความแข็งแรงด้วย 

Falling weight deflectometer ได้ค่า
ออกมาเมื่อเทียบเป็น Modulus of 
Elasticity แล้วดังนี้ ที่ใช้ GiPave มีค่า 
6,424 Mpa มากเกือบ 2 เท่าของที่ไม่มี
สารผสมเพิ่มใดเลย ที่มีค่าโมดูลัสเพียง 
3,855 MPa. และสูงกว่าที่ผสม SBS PMB 
ที่มีค่า โมดูลัส 5,435 Mpa ถึงร้อยละ 20
สูงกว่าที่ใช้โพลีเมอร์ถึงร้อยละ 40

ใ นรู ปที่  2-3   แสดงค่ า  Indirect 
tensile strength ที่แสดงถึงการทนทาน
ต่อการแตกร้วมหรือเปลี่ยนรูปร่างนั้น ผิว
ต่างๆที่ผสมด้วยสารผสมเพิ่ม Gipave นั้นมี
ค่าสูงกว่า ทนทานได้ดีกว่า 

ในรูปที่ 4 ที่แสดงถึงการเปลี่ยนรูป
หรือเกิดร่องล้อ เมื่อรถวิ่งผ่านจ านวนมาก
เที่ยว ผิวที่ผสมสารผสมเพิ่ม GiPave ก็มี
การเปลี่ยนรูปร่างน้อยกว่าผิวแบบอื่นๆ

สรุปคือ ผิวทางที่ใช้สารผสมเพิ่มกราฟ
ฟีน GiPave นั้น มีคุณภาพผิงทางและรอง
ผิวทางดีกว่าทนทานกว่า 
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1. มีคลิปวิดีโอจากรัสเซีย เป็นรถ SUV ลากชายคนหนึ่งที่ขี่บนรถสกูดเตอร์หิมะวิ่งไปตามถนนสายหลัก ด้วยความเร็วสูง 90 กม/ชม. โดยชาย

คนขี่สกูดเตอร์จับแฮนรถไว้มั่น และมีประกายไฟแลบออกมาจากท้ายของสกูดเตอร์ ไม่แน่ใจว่า ที่ท าไปนี้ เพราะความคะนอง บ้าบิ่น หรือ

เมาสุรา *** ในรัสเซียนี่ น่าจะเป็นสุรามากกว่า พอดื่มเข้าไปแล้วลืมตายไปเลย

2. คนขับรถในอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย ขับรถโดยเลี้ยวผิด เข้าไปบนรางของรถรางแล้ววิ่งต่อไป   กว่าชายคนนั้นจะรู้ตัวก็สายเสียแล้ว รถ

ของเขาวิ่งไปกลิ้งล้มลงใกล้สถานีที่คนพลุกพล่าน สร้างความงุนงงแก่ผู้คนที่รอรถอยู่ที่ชานชะลาสถานี ท าให้เกิดโกลาหนและเสียเวลาไป

นาน กว่าจะมีรถมาลากเอารถออกไปจากรางได้  *** ตุรเคียเป็นประเทศมุสลิม ไม่น่าจะเพราะเหตุดื่มสุรา อาจเพราะสูงวัยเงอะงะขับไม่ดู

ตาม้าตาเรือ พุ่งเข้าผิดทาง

3. ผู้ใช้ทางด่วนในจีนเ เส้นทางระหว่างหวูไห่กับ Rongcheng ต้องประสบกับเหตุการที่ไม่คาดคิดมาก่อน เมื่อมีนกกระจอกเทศที่ก าลังถูกขน

ย้ายบนทางด่วน หลุดจากรถและวิ่งไปบนทางด่วน ท าให้การจราจรต้องหยุดชงัก นกกระจอกเทศนี้สามารถวิ่งได้เร็วถึง 70 กม/ชม และ

แบกรับน้ าหนักได้ถึง 150 กก  แต่ก็ไม่เกินความสามารถของต ารวจจีนที่ไล่ตามจับมันกลับเข้ากรงได้โดยปราศจากการต่อสู้ขัดขืน 

*** มันคงล าคาญรถติดบนทางด่วน ไปไม่ทันใจ เลยอยากลงมาวิ่งเองกระมัง

4. หญิงอเมิกันนางหนึ่งในรัฐวอชิงตัน ประสบอุบัติเหตุหลังกลับจากงานศพ รถของเธอชนเข้ากับขอบทางบนถนนที่ลื่นด้วยหิมะแล้วกลิ้งลง

ข้างทางลึกลงไป 30 เมตร  รถพลิกคว่ า  และเธอได้รับบาดเจ็บจากการกระแทก ด้วยการบาดเจ็บจึงไม่สามารถเอื้อมไปหยิบโทรศัพท์เพื่อ

โทรเรียกขอความช่วยเหลือ อีกทั้งไม่อาจเอื้อมไปถึงน้ าและอาหารที่มีอยู่ในรถ เธอติดอยู่ในรถ จนวันรุ่งขึ้นลูกสาวได้แจ้งความว่าแม่หายตัว

ไป พร้อมระบุต าแหน่งตามที่ปรากฎจากโทรศัพท์มือถือ แต่ต ารวจตรวจดูแล้วไม่พบรถ เพราะมีต้นไม้บังไว้ บุตรสาวไม่ละความพยายามได้

ส่งข่าวในโซเชี่ยวมีเดีย คุณแม่ต้องทุกข์ทนในรถภายใต้อุณหภูมิที่หนาวเหน็บ และประทังชีวิตจากหยดน้ าที่ถุงพลาสติก ถึง 5 วัน จึงมี

คนงานจากกรมการขนส่งมาพบเข้าและน าเธอส่งโรงพยาบาล *** แสดงว่าคนงานที่ดูแลรักษาทางหลวงนี้ ได้ลงไปตรวจสภาพถนนอย่าง

ดี  ขนาดลึกลงไป 30 เมตร ยังตรวจตราไปจนพบหญิงในรถที่คว่ าอยู่ใต้ต้นไม้ที่บังไว้

5. ต ารวจอังกฤษ เรียกรถคันหนึ่งให้หยุดเพื่อตรวจ หลังจากที่เลี้ยวรถโดยไม่ส่งสัญญาณ ต ารวจพบสิ่งผิดปกติในรถที่คนขับใช้ส่งอาหารตาม

สั่ง รถไม่มีประกันอุบัติเหตุ และบรรทุกไก่ฟ้าที่ตายแล้วจ านวนมากที่ท้ายรถ หลังการตรวจ คนขับถูกข้อหาหลายกระทง ไม่แน่ใจว่า คนที่

เคยสั่งอาหารจากเขาจะผิดหวังที่ไม่ได้ทานไก่ฟ้าหรือไม่  *** ไม่แน่ใจว่า ไก่ฟ้าเป็นสัตว์สงวนต้องห้ามเหมือนบ้านเราหรือไม่ ถ้าใช่ก็ต้อง

โดนข้อหาค้าซากสัตว์สงวนแน่นอน

https://www.freepik.com/prostooleh
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6. ต ารวจตามไล่กวดจับ ชายอังกฤษขับรถ บี เอ็ม ดับบลิว ที่ใช้ความเร็วสูงเกินพิกัด การไล่ล่าใช้เวลานานกว่า 90 นาที หลังจับตัวได้ ชาย

คนขับรถบอกหน้าตาเฉยว่า เขารู้สึกอยากขับรถเร็ว โดยระหว่างการไล่ล่านั้น บางช่วง เขาใช้ความเร็วถึง 224 กม/ชม. เกินพิกัดกว่าเท่าตัว 

– ขณะที่มีหนุ่มอังกฤษวัย 21 อีกคนหนึ่งถูกต ารวจขับรถพุ่งชนด้านข้างหลังการไล่ล่า เพราะเขาเลี้ยวกลับรถในที่ห้ามเลี้ยวบนมอเตอร์เวย์ 

M4 ที่การจราจรหนาแน่น เมื่อถูกต ารวจเรียกแทนที่จะหยุด เขากลับขับรถวิ่งสวนเลน ซึ่งน่าอันตรายมาก ท าให้ต ารวจต้องใช้มาตรการ

เด็ดขาดพุ่งชนรถเขา จากการตรวจ รถไม่มีประกันอุบัติเหตุ และเขาถูกสั่งห้ามขับรถอยู่แล้ว ต ารวจแถลงภายหลังว่าจ าเป็นต้องรุนแรงพุ่ง

ชนรถ หาไม่อาจเกิดอุบัติเหตุรุนแรง เพราะเหตุเกิดตอนกลางคืน และบนมอเตอร์เวย์ช่วงนั้น ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง ขณะเดียวกัน ในจีน 

ต ารวจพยายามหยุดรถบรรทุกศพของบริษัทจัดงานศพคันหนึ่ง แต่ไม่สามารถจับรถคันนั้นได้ คนขับไม่ยอม วิ่งพุ่งชนรถข้าง ๆแหกวงล้อม

ออกไปได้ ทิ้งรถที่ถูกชนเสียหายหลายคันไว้ข้างหลัง **** อย่างนี้ จะว่า ต ารวจอังกฤษเก่งกว่าต ารวจจีน ที่จับผู้ฝ่าฝืนการจราจรได้ หรือ 

จะว่า คนขับรถจีน ใจเด็ดกว่า กล้าพุ่งชนรถคันอื่นรอบๆเพื่อแหกหนีไปจากการจับกุม แต่อย่างไรเสีย สุดท้ายก็คงหนีไม่พ้น เพราะสภาพรถ 

ทะเบียน และยิ่งรถบรรทุกศพ ที่แปลกกว่ารถอื่นๆอยู่แล้วตามจับไม่ยาก

7. ต ารวจอังกฤษในเมืองน๊อตติ้งแฮมขอตรวจรถ Mini ของคนวัยเกษียณในลานจอดรถของซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อขอดูเอกสาร  เนื่องจาก

ระบบ ANPR การตรวจสอบป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ พบว่ารถคันนี้ยังไม่ได้ท าประกันอุบัติเหตุ และส่งสัญญาณกระพริบให้เจ้าหน้าที่ทราบ 

เมื่อสอบถามคนขับรถ พบว่า เขาซึ่งเกิดในปี 2478 หรืออายุตอนนี้ 87 ปีแล้วนั้น ไม่เคยสอบและไม่มีใบอนุญาตขับรถมาก่อนเลย แต่ขับรถ

มาตั้งแต่อายุ 12 ปี และไม่เคยถูกต ารวจเรียกตรวจหรือประสบเหตุรถชนกันมาก่อนเลย *** นี่แหละหนา เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆนี่เอง 

ไม่เฉพาะเป็นพิษกับการใช้ชีวิตประจ าวันของ สว. ที่ตามเทคโนโลยีไม่ทัน ยังมาท าลายประวัติอันดีงามในการใช้รถของ สว . ด้วย

8. เศรษฐีชาวสาธารณรัฐเชคนายหนึ่ง ถ่ายคลิปขณะที่เขาขับรถ Bugatti hypercar บนออโตบานในเยอรมนี ช่วงความยาว 10 กม ระหว่าง 

เบอร์ลิน ไปยัง แฮนโนเวอร์ ด้วยความเร็ว 417 กม/ชม.ซึ่งในเยอรมนี บนออโตบานไม่มีการก าหนดพิกัดความเร็วรถ ภาพคลิปที่ถ่ายจาก

ในรถไปยังรถข้างๆที่เขาขับแซงผ่านไปแวบๆ รถเหล่านั้นคงช๊อกกับความเร็วของเขา อย่างไรก็ตามแม้ไม่มีพิกัดความเร็ว แต่ทางการก็ไม่

ต้องการให้เกิดความเสี่ยงกับคนใช้ทางคนอื่นๆ เศรษฐีนี้ถูกข้อหาและอาจถึงติดคุกถึง 2 ปีถ้าศาลพิจารณาว่าผิด เพราะด้วยเงินที่เขามี 

น่าจะไปใช้พื้นที่เฉพาะอย่าง  Bonneville Salt Flats แล้ววิ่งให้เร็วเท่าไรก็ได้ ไม่เกิดอันตรายต่อคนใช้ทางอื่นๆ *** มักมีข่าว พวกมีเงินแต่

ไร้สมอง ไร้สามัญส านึก และความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม แบบนี้บ่อยๆ

9. ในอังกฤษ ต ารวจเมือง Telford เรียกรถ Vauxhall คันหนึ่งมาตรวจ 

จากการตรวจอย่างละเอียด พบว่า หลายชิ้นส่วนของรถใช้เทปกาวยึด

ติดไว้ และรถไม่มีประกันอุบัติเหตุ อีกทั้งคนขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถ

ที่สมบูรณ์ จึงถูกยึดรถและควบคุมตัว คงต้องถูกปรับหนัก *** นี่ก็

อีกข่าวที่เกิดบ่อยมาก ไม่มีเงิน แต่พยายามใช้รถยนต์ส่วนตัว ที่สภาพ

ไม่พร้อมไม่ปลอดภัย ทั้งที่น่าจะใช้บริการรถโดยสารสาธารณะก็ได้

10. พนักงานขับรถบรรทุกคันหนึ่งในตุรเคีย เขากะระยะผิดในการขับรถ

ถอยหลัง จึงถอยพรืดตกลงไปในสนามเด็กเล่น ท้ายรถจมลงในดินหัว

เชิดขึ้น คนขับได้รับบาดเจ็บสาหัส เด็กนักเรียนโชคดี ได้เฮเพราะได้

ปล่อยกลับบ้าน จนกว่าจะย้ายรถบรรทุกออกจากสนามเด็กเล่น จึง

ค่อยกลับมาเรียนใหม่ *** น่าจะเป็นเพราะครูอยากหยุดมากกว่า 

เพราะแค่นี้ไม่น่าเป็นเหตุให้ต้องหยุดเรียนเลย ที่เล่นอื่นๆของเด็กก็ยังมี        
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