ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2559

มะเร็งในคอนกรีต
เมื่อน�้ำท�ำปฏิกริยากับมวลแอลคาไลใน
ซีเมนต์ซงึ่ เป็นพวกโซเดียม – โปรแตสเซีย่ ม จะ
เกิดเป็นสารละลายแอลคาไลน์ และเมื่อสาร
ละลายนีท้ ำ� ปฏิกริยากับ ซิลเิ กตในทราย จะเกิด
เป็นแอลคาไล แคลเซีย่ ม ซิลเิ กต ไฮเดรต ซึง่ จะ
ขยายตัวขึน้ อย่างต่อเนือ่ งและเป็นสาเหตุทำ� ให้
มวลคอนกรีตแตกจากภายใน ท�ำให้กำ� ลังรับแรง
ลดลง ปรากฎการนีเ้ รียกว่า มะเร็งในคอนกรีต
concrete cancer และเป็นอุปสรรคอย่างยิง่ ใน
การน�ำเอาขวดแก้วเก่ากลับมาใช้เป็นมวลหยาบ
ในการผสมคอนกรีต เพราะแก้วมีสารซิลกิ า้ เป็น
วัตถุดบิ ในการผลิต จ�ำนวนขวดแก้วจ�ำนวนมาก
ทีเ่ หลือจากการใช้บรรจุสงิ่ ต่างๆ แล้ว ยากทีจ่ ะ

ก�ำจัด กองทิง้ ไว้เป็นภูเขาเลากา จึงมีแนวความ
คิดที่จะเอาขวดแก้วเหล่านี้มาบดให้ละเอียด
เหมือนมวลหินเพือ่ ผสมเป็นคอนกรีต แต่กต็ ดิ
ที่ปัญหาดัง
กล่าว จึงมี
หลายองค์กร
พยายามวิจยั
เ พื่ อ ใ ห ้ ใช้
ขวดแก้วได้
โดยไม่เกิดปัญหามะเร็งในคอนกรีต ทีแ่ คนนาดา 
มหาวิทยาลับ บริตสิ โคลัมเบีย มีการวิจยั ทดลอง
ใช้สาร water based, synthetic rubber polymer
ซึง่ เป็นพวก styrene butadiene rubber, SBR.
รวมกับเถ้าลอย fly ash และผงซิลกิ า้ ในการผสม
คอนกรีต มันลดปฏิกริยา แอลคาไล ซิลกิ า้ ลงมาก

     ทมี่ หาวิยาลัย แมสซาชูเซส MIT ศาสดาจารย์
Oral Buyukozturk ได้พฒ
ั นาคอนกรีตทีม่ คี วาม
แข็งแรงและทนทานมากกว่าคอนกรีตธรรมดา โดยการศึกษาวัสดุ
ธรรมชาติเช่น กระดูก เปลือกหอย ปะการังน�ำ้ ลึก อย่างละเอียด
ตัง้ แต่ระดับโมเลกุลถึงระดับ macro และระดับมองเห็นคุณสมบัติ
ด้วยตาเปล่า พบว่าวัสดุพวกนีม้ คี วามแข็งแรงทนทานมาก มีการ
ศึกษาถึงการจับตัวกันของโมเลกุลของมันเพือ่ น�ำมาเป็นแนวทาง
ในการท�ำให้คอนกรีตมีความแข็งแรงทนทาน กลุม่ นักวิจยั พยายามมองหาวัสดุอนื่ มาแทนทีซ่ เี มนต์
ทีต่ อ้ งใช้กระบวนการผลิตทีต่ อ้ งใช้พลังงานมาก และก่อให้เกิดมลภาวะต่อโลก ถ้าสามารถหามา
แทนได้แม้บางส่วนก็ช่วนลดปัญหาพลังงานและมลภาวะไปได้ การใช้นาโนเทคโนโลยีในงาน
คอนกรีตได้ จะเป็นแบบอย่างทีด่ สี ำ� หรับงานวิศวกรรมอืน่ ๆ มวลคอนกรีตปัจจุบนั เป็นการผสมกัน
ของพวกหิน ทราย โดยมีปนู ซีเมนต์เป็นตัวประสานให้จบั ยึดติดกัน ก�ำลังรับแรงขึน้ กับจ�ำนวนช่อง
ว่างอากาศในมวลคอนกรีต ถ้าช่องว่างอากาศมาก โอกาสทีจ่ ะแตกร้าวก็มากตาม ยังไม่มเี ทคนิก
ใดทีจ่ ะควบคุมการจับตัวกันของมวลผสมในคอนกรีตและคุณสมบัตขิ องคอนกรีตด้านก�ำลังรับแรง
มันเพียงแค่การคาดเดาว่าเมือ่ ผสมอย่างนัน้ แล้วจะได้กำ� ลังรับแรงตามนัน้ ดังนัน้ ต้องพยายามปรับปรุง
ให้สามารถควบคุมวัสดุในระดับโมเลกุลให้ได้ ซึง่ หมายถึง cement’s microscopic arrangement
ทีม่ ผี ลต่อก�ำลังรับแรงของคอนกรีต มีการศึกษาถึงโครงสร้างของ
วัสดุพวก ปะการังน�ำ้ ลึก ทีม่ ลี กั ษณะโครงสร้างซ้อนกันคล้ายหัว
หอมของชั้น silica จึงท�ำให้มันทนทานต่อการแตกได้ดี พวก
หอยมุกก็มโี ครงสร้างเหมือนอิฐก่อเรียงกันเป็นชัน้ ๆ ท�ำให้มกี าร
ยึดเกาะกันดีส่งผลให้มีความแข็งแรงทนทาน หากสามารถวิจัย
ผลจนส�ำเร็จจะท�ำให้โครงสร้างคอนกรีตมีความแข็งแรงและอายุใช้งานยืนยาวต่อไปมาก     

คอนกรีตก�ำลังรับแรงสูง

อุบัติเหตุของพวกขี่จักรยายนต์ จักรยานยนต์ชนกันในสหรัฐอเมริกาในปี 2558
สถิติจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถ

เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนๆ มีจ�ำนวนคนตายทั้ง
ประเทศมากถึง 5,010 คน เป็นข้อมูลที่รัฐ

แผนที่ฉบับรับ AEC 2559 มีจำ�หน่ายแล้ว

ช่วยให้เกิดการสะเทินของปฏิกริยาเคมี การใช้
พวกเถ้าลอยและสารอืน่ ๆ แทนซีเมนต์สว่ นหนึง่
ประมาณ 25% ของซีเมนต์ทใี่ ช้ทงั้ หมดนัน้ ช่วย
ให้เราสามารถใช้เศษแก้วในการผสมคอนกรีต
ได้โดยไม่เกิดปัญหามะเร็งในคอนกรีต และยัง
ท�ำให้คอนกรีตมีความแข็งแรงมากขึน้ กว่าเดิม
อีก 60% การทดลองยังต้องท�ำต่อไปเพือ่ ดูผล
ในระยะยาว
ในการทดลองนัน้ เขาใช้สว่ นผสม Fly ash
10%, Silica fume หรือผงซิลิก้า  10%, สาร
styrene butadiene rubber, SBR 10% , เศษ
แก้วบดย่อย จาก 0 ถึง 25 % ผลปรากฎว่า 
การใช้เศษแก้วจ�ำนวน 25% เหมาะสมทีส่ ดุ ที่
ท�ำให้ปฏิกริยา แอลคาไล ซิลิก้า  มีการขยาย
ตัวน้อยที่สุด และมีก�ำลังรับแรงได้ดีด้วย
ต่างๆ ช่วยกันบันทึกและรายงานรวบรวม โดย
มีจำ� นวน 31 รัฐทีม่ คี นตายเพิม่ มากขึน้ อีก 16
รัฐมีคนตายน้อยลง นอกนัน้ สถิตคิ งที่ สาเหตุที่
เกิดอุบัติเหตุและถึงแก่ชีวิตมาจากเหตุใหญ่ๆ
คือ เมาสุรา หรือเสพยาแล้วขับ การเพิม่ พิกดั
ความเร็วสูงขึน้ การไม่ใช้กฎหมายบังคับให้สวม
หมวกนิรภัยของบางรัฐ และจ�ำนวนยานพาหนะ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ บนทางหลวง หลายฝ่ายพยายามให้มี
การใช้กฎหมายบังคับให้สวมหมวกนิรภัย เพราะ
เป็นทางทีด่ ที สี่ ดุ ทีจ่ ะรักษาชีวติ ผูใ้ ช้จกั รยานยนต์
ปัจจุบนั ในสหรัฐฯมีถงึ 31 รัฐทีไ่ ม่มกี ฎหมาย
บังคับให้สวมหมวกนิรภัย และในรัฐทีม่ กี ฎหมาย
บังคับก็ยงั ไม่มกี ารก�ำหนดมาตรฐานของหมวก
นิรภัยให้ตรงกับมาตรฐานทีก่ ระทรวงการขนส่ง
ก�ำหนด ซึง่ หากมีการบังคับให้ใช้หมวกนิรภัยที่
ได้มาตรฐานก็จะช่วยผู้ขับขี่จักรยานยนต์มี
ความปลอดภัยมากขึน้ รัฐทีบ่ งั คับให้สวมหมวก
นิรภัยมีอยู่ 19 รัฐ อีก 28 รัฐก�ำหนดให้ผขู้ บั ขี่
จักรยานยนต์ทมี่ อี ายุนอ้ ยกว่า  18 หรือ 21 ปี
ต้องสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่จักรยานยนต์
และอีก 3 รัฐไม่มกี ฎหมายบังคับใดๆ เลย จาก
การรวบรวมสถิตโิ ดยองกรความปลอดภัยแห่ง
ชาติ พบว่า ในรัฐทีบ่ งั คับให้สวมหมวกนิรภัย มี
คนใช้จริงราวร้อยละ 89 ขณะทีร่ ฐั ทีไ่ ม่มกี ฎหมาย
บังคับ มีการใช้เพียง ร้อยละ 48.

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
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กระทรวงความมัน่ คงภายในประเทศสหรัฐฯ พยายามเพิม่ จุดตรวจผูโ้ ดยสารที่
สนามบินต้นทางก่อนขึน้ เครือ่ งบินเดินทางเข้าสูส่ หรัฐอเมริกา เพือ่ ป้องกันผูก้ อ่ การร้าย
เข้าประเทศ ส�ำนักงานตรวจผูโ้ ดยสารตัง้ ขึน้ ทีส่ นามบินนอกประเทศทีม่ สี ายการบินบินเข้าสูส่ หรัฐฯ ผูโ้ ดยสารทีผ่ า่ นการตรวจจากสนามบินต้นทาง
แล้ว เมื่อเข้าสู่สหรัฐฯก็เหมือนผู้โดยสารภายในประเทศ ไม่ต้องผ่านการตรวจต่างๆอีกแล้ว ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ 500 คนประจ�ำที่สนามบินต่าง
ประเทศ 15 แห่ง เช่น แคนาดา เบอร์มวิ ด้า บ้าฟม่า อารูบา 
้ อาบูกราบี และไอร์แลนด์ ตลอดปี 2557 มีผโู้ ดยสารผ่านการตรวจจากจุดเหล่านีร้ าว
16 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของผูโ้ ดยสารทัง้ หมด มีแผนทีจ่ ะเพิม่ จุดตรวจแบบนีใ้ นกลุม่ ประเทศยุโรป โดยเฉพาะสนามบินทีเ่ คยถูกผูก้ อ่ การ
ร้ายโจมตีอย่างบรัซเซล อัมสเตอร์ดมั ตุรกี และจะตรวจผูโ้ ดยสารมากถึง ร้อยละ 33 ในปี 2571 ในปี 2558 ทีผ่ า่ นมามีผโู้ ดยสารทีไ่ ม่ผา่ นการตรวจ
ให้ขนึ้ เครือ่ งเดินทางไปสหรัฐฯ 10,700 คน โดยมากมีปญ
ั หาด้านประวัตอิ าชญากรรม หรือไม่มวี ซี า่ ทีถ่ กู ต้อง การ
ตัง้ ด่านตรวจให้ไกลออกไปแบบนีท้ ำ� ให้ประเทศปลอดภัยจากการถูกก่อการร้าย ทางการจึงคิดจะเพิม่ ไปยังอีก 38
ประทศทีไ่ ม่ตอ้ งขอวีซา่ ก่อนเข้าสหรัฐฯ ระบบนีท้ ำ� ให้การตรวจผ่านด่านภายในประเทศรวดเร็วและปลอดภัยมาก
ขึ้น และสามารถแก้ปัญหาเล็กน้อยได้ เช่นชื่อในบัตรโดยสารไม่ตรงกับในพาสปอร์ต เมื่อตรวจสอบดีก็ให้ผ่านได้
ส่วนคนที่ทีปัญหาก็ไม่ให้ขึ้นเครื่องตัดปัญหาส่งตัวกลับเมื่อถึงปลายทาง บางประเทศเห็นดีด้วยกับระบบนี้ แต่
หลายประเทศก็ไม่พอใจทีเ่ จ้าหน้าทีส่ หรัฐฯมาตรวจในประเทศของเขา และไม่เชือ่ ใจนักกับฐานข้อมูลของสหรัฐฯ.

ตรวจผู้โดยสารต้นทางก่อนเข้าสหรัฐฯ

อุโมงรถไฟยาวที่สุดในโลก
The Gotthard Base Tunnel เป็นอุโมงค์
รถไฟที่ลอดผ่านเทือกเขาแอลป์ในสวิทเซอร์
แลนด์ทยี่ าวทีส่ ดุ ในโลก มีความยาว 57.09 กม.
และเป็นอุโมงค์ที่ลึกและอยู่บนพื้นราบที่สุด
ด้วยในบรรดาเส้นทางที่ผ่านเทิอกเขาแอลป์
อุโมงค์นอี้ ยูท่ รี่ ะดับลึกจากยอดเขา 2,300 เมตร
ประกอบด้วย 2 อุโมงค์คู่ส�ำหรับทางรถไฟราง
คู่ในแต่ละอุโมงค์ ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม
แทนแนวทาง
ถ น น เ ดิ ม ที่
ต้องอ้อมเขา
ไปที่ เ ปิ ด ให้
บ ริ ก า ร ม า
ตัง้ แต่ปี 2425 จนบัดนีเ้ ต็มขีดความสามารถใน
การระบายรถได้แล้ว จะเป็นเส้นทางของรถไฟ
ความเร็วสูงและรถไฟบรรทุกสินค้า เพือ่ เพิม่ ขีด
ความสามารถในการขนส่งคนและสินค้าผ่าน
เทือกเขาแอลป์ และลดปริมาณการขนส่งทาง
รถบรรทุก ทีม่ กั เสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุสงู ลด
การสูญเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุรถชนกันและรักษา
สภาพแวดล้อมด้วยการลดมลภาวะทางอากาศ
ช่วยให้การเดินทางระหว่างซูรชิ – ลูกาโน-มิลาน
ลดลงได้กว่าชั่วโมง และการเดินทางระหว่าง
ลู เ ซริ น ถึ ง
เบลลิน โซน่า
รวดเร็วขึน้ กว่า
เดิม 45 นาที
โครงการนี้ มี
ด�ำริเริม่ มานานตัง้ แต่ปี 2490 โดย คาร์ล เอดูอาร์
กรูเนอร์ วิศวกรชาวสวิทเซอร์แลนด์ผอู้ อกแบบ
อุโมงค์นใี้ นตอนนัน้ จนกระทัง้ ปี 2535 ประชา
กรสวิทซ์ฯกว่า 64% มีมติให้ก่อสร้างอุโมงค์นี้
การก่อสร้างเริม่ ขึน้ ในปี 2539 และการขุดเจาะ
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อุโมงค์ฝง่ั ตะวันออกเสร็จเมือ่ 15 ตุลาคม 2553
ส่วนอุโมงค์ด้านตะวันตกเจาะทะลุเมื่อ 23
มีนาคม 2554 งานวางรางรถไฟแล้วเสร็จเมื่อ
31 ตุลาคม 2557 ผู้ก่อสร้างอุโมงค์นี้คือ Alp
Transit Gotthard AG ซึ่งก�ำหนดไว้ตามแผน
จะแล้วเสร็จสิน้ เดือนธันวาคมปีนี้ แต่การด�ำเนิน
งานท�ำได้เร็วกว่าแผนงานมาก จึงก�ำหนดส่ง
มอบงานแล้วเสร็จ เมื่อ 5 มิถุนายน 2559 นี้
ค่าก่อสร้างก�ำหนดไว้ 10,300 ล้านดอลลาร์
แต่ทสี่ ดุ แล้วค่าก่อสร้างทัง้ สิน้ เป็นเงิน 12,000
ล้านดอลลาร์ มีคนเสียชีวิตในระหว่างการ
ก่อสร้างไป 9 คน
      อุโมงค์เดิมนั้นต้องไต่ขึ้นเทือกเขาไปถึงที่
ระดับ 1,100 เมตร ซึ่งต้องใช้หัวรถจักรหลาย
ตัวเพื่อขับเคลื่อนขบวนรถไฟขึ้นไปยังอุโมงค์
และรถไฟบรรทุกได้ไม่เกิน 1,400 ตัน แต่อโุ มงค์
ใหม่นี้ อยูท่ รี่ ะดับต�ำ่ กว่าอุโมงค์เดิม 600 เมตร
คือมีระดับสูงสุดไม่เกิน 549 เมตรเหนือระดับ
น�ำ้ ทะเล รถไฟสามารถบรรทุกได้มากถึง 3,600 ตัน
รถโดยสารใช้ความเร็วได้สูงถึง 250 กม./ชม.

เปลีย่ นมาใช้รางอีกด้านหนึง่ ได้ทส่ี ถานี 2 แห่ง
คือ สถานี Sedrun และ Faido ซึ่งมีการติดตั้ง
ระบบระบายอากาศทีใ่ ช้เทคโนโลยีใหม่และใช้
เป็นจุดฉุกเฉินในการระบายคนออกเมื่อเกิด
อุบัติเหตุในอุโมงค์ด้วย

ศิลปบนทางคนเดินข้ามถนน

จากการทีม่ กี ารท�ำทางม้าลายให้เป็นแบบ
สามมิติ และคนสนใจมาก ทางซานตามอร์นกิ า้
ด�ำหริจะท�ำทางคนเดินข้ามเป็นที่แสดงศิลป
เพือ่ ให้เกิดความตืน่ ตาแปลกใจ โดยเฉพาะทาง
คนข้ามทางในย่านธุรกิจกลางเมือง ทีม่ ผี คู้ นเดิน
กันหนาแน่น ทางการได้ประกาศให้ผสู้ นใจเสนอ
แนวคิดศิลปทีจ่ ะมาวาดลงบนทางคนเดินข้าม
และเปิดเวบไซต์ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ว่าต้องการศิลปรูปแบบใด ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก
จะได้วาดรูปศิลปบนทางคนข้ามทางสองแห่ง
ในเมือง ที่มีคนใช้ทางข้ามมากกว่ารถยนต์ใช้
ทาง และในบรรดาทางข้ามทัง้ หมด 11 แห่ง มี
อยู่ 2 แห่ง ทีจ่ ะเปิดสัญญาณไฟเขียวให้คนข้าม
ทางข้ามได้ในทุกทิศทาง แม้การเดินข้ามทะแยง
ข้ามแยกก็ท�ำได้
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ค น
ใช้ทางข้าม
ปลอดภั ย มาก
ทีส่ ดุ รถทุกคันต้องหยุดหมด งานนีไ้ ด้รบั ความ
สนใจจากศิลปินมากถึง 15 ราย และประชาชน
เพื่อเร่งให้การก่อสร้างเร็วขึ้น การเจาะอุโมงค์ เสนอความเห็นมากว่า 150 ราย การแสดงภาพ
เริม่ พร้อมกัน 4 จุดเจาะเข้าหากัน อุโมงค์คู่นี้ วาดบนทางคนเดินข้ามนีจ้ ะคงอยูเ่ พียง  6 – 12
เชื่อมต่อถึงกันทุกๆ 325 ม. และมีจุดให้รถไฟ เดือน แต่ถา้ ประชานชอบ ก็จะมีตอ่ ไปอย่างถาวร.

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
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สมัครเป็นสมาชิกสมาคมทางหลวงได้ตามที่อยู่ของสมาคม
ตลอดชีพ เพียง 800 บาท

แอสฟัลต์ราคาถูกที่สุดในรอบ 7ปÕ คุม้ ค่ามากเนือ่ งจากวัสดุหลักคือแอสฟัลต์มรี าคา
ในสหรัฐอเมริกา ราคาแอสฟัลต์ในเดือน
สิงหาคมของทุกรัฐมีราคาลดลงต�ำ่ สุดในรอบ 7 ปี
นับแต่ปี 2550 ในรัฐอลาบาม่าราคาอยูท่ ี่ 377.77
ดอลลาร์ตอ่ ตันเมือ่ เทียบกับราคาปีทแี่ ล้วในช่วง
เวลาเดียวกันอยูท่ ี่ 515.14 ดอลลาร์ รัฐจอร์เจีย
ราคาเพียง 348 ดอลลาร์ตอ่ ตันเทียบกับปีกอ่ น
ที่ 470 ดอลลาร์ ของรัฐโอไฮโอราคา 303.33
ดอลลาร์หรือ 10,680 บาทต่อตัน ต�ำ่ ทีส่ ดุ ในรอบ
7 ปีทเี ดียว จากสถิตทิ วั่ สหรัฐ ราคายางแอสฟัลต์
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี 2557
ในสหรัฐฯ เดือนสิงหาคม เป็นเดือนทีม่ กี จิ กรรม
งานทางทีใ่ ช้แอสฟัลต์มากทีส่ ดุ ท�ำให้ทางการ
สามารถท�ำงานได้มากขึน้ ด้วยงบประมาณเท่า
เดิม แต่กย็ งั มีทางหลวงอีกมากทีย่ งั ขาดการดูแล
รักษาเพราะขาดแคลนงบประมาณ นับเป็นโอกาส
ทีด่ ี ทีท่ างรัฐสภาควรรีบอนุมตั งิ บประมาณมาพัฒนา
ปรับปรุงทางหลวงในช่วงนี้ เพราะให้ผลตอบแทน

กรมทางเพ็นซิลวาเนีย
กรมทางรัฐเพ็นซิลวาเนียได้รับคัดเลือก
ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม กรรมการนวัตกรรม
ด้านการขนส่ง State Transportation Innovation
Council, STIC. เนือ่ งจากผลงานต่างๆทีแ่ สดง
ถึงนวัตกรรมทีท่ างกรมทางรัฐนีไ้ ด้ทำ� มาอย่าง
มากมาย ด้วยความร่วมมือระหว่างกรมทางรัฐ
FHWA และนักอุตสาหกรรมต่างๆแลกเปลีย่ น
ความรูแ้ ละประสบการณ์เพือ่ น�ำไปสูน่ วัตกรรม
ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานด้านขนส่ง
ท�ำให้การขนส่งปลอดภัยลดการสูญเสียชีวิต
ประหยัดเวลา งบประมาณ และเป็นแบบอย่าง
ให้รฐั อืน่ ๆท�ำตามด้วย ตัวอย่างเช่น การใช้ ผิว
ทางแบบ ขอบทางปลอดภัย Safety Edge ด้วย
การยกขอบทางให้นนู ขึน้ เพือ่ เตือนและป้องกัน
รถวิ่งออกนอกคันทาง หรือการใช้ผิวทางที่มี
ความฝืดมาก ด้วยการใช้สว่ นผสมแอสฟัลต์ใหม่
ทีป่ ระหยัดท�ำผิวบริเวณทางโค้ง ทางแยกและ
จุดเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุรถชนกันกว่า  200
แห่ง หนทางหนึง่ ทีช่ ว่ ยให้ลดอุบตั เิ หตุการชน
กันอย่างได้ผลมากคือการติดตัง้ อุปกรณ์จราจร
สงเคราะห์ทเี่ หมาะสมบนทางหลวง ณ ต�ำแหน่ง
ทีเ่ หมาะสมด้วย มาตรการต่างๆทีใ่ ช้มาสามารถ
ลดการสูญเสียชีวติ ลงได้มากถึง 12% การใช้มวล
ผสมแบบ warm mix asphalt นัน้ ช่วยให้สามารถ
ท�ำงานในสภาพอากาศทีเ่ ย็นได้ ท�ำให้มชี ว่ งเวลา
ท�ำงานผิวทางได้ยาวนานมากขึน้ ต่อปี เพราะฤดู
หนาวก็ทำ� งานได้ทางรัฐใช้ warm mix asphalt

ถูกลงมาก และเป็นโอกาสดีทจี่ ะลงทุนพัฒนาระบบ
การขนส่งเพือ่ เร่งให้เศรษฐกิจมีความแข็งแกร่ง
ยิง่ ขึน้ เช่นเดียวกัน น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงซึง่ ผลิตจาก
น�้ำมันดิบเหมือนกับแอสฟัลต์ก็มีราคาลดลง
ด้วยทัว่ ประเทศ เบนซินเฉลีย่ อยูท่ รี่ าคา 2.15 ดอลลาร์
ต่อแกลลอน ลดลง 48 เซนต์ ดีเซลราคาเฉลีย่ 2.32
ดอลลาร์ ลดลง 30 เซนต์ ราคาน�ำ้ มันและแอสฟัลต์
ลดลง แม้จะช่วยลดค่าใช้จา่ ย แต่ภาษีทเี่ ก็บจาก
สิ่งเหล่านี้ ซึ่งน�ำไปใช้จ่ายเพื่องานทางหลวง
โดยตรงก็ลดลงด้วย หลายรัฐพยายามหาทางอืน่
เพือ่ น�ำรายได้มาใช้จา่ ยเพือ่ พัฒนาระบบการขนส่ง
การเรียกเก็บเงินค่าใช้ทางตามระยะทางทีใ่ ช้วงิ่
รถไป เป็นแนวทางหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ได้งบประมาณมา
อย่างแน่นอน ไม่แปรเปลีย่ นตามราคาน�ำ้ มัน แต่
ก็มผี คู้ ดั ค้านเพราะความไม่เสมอภาคกันในระบบ
ขนส่งมวลชน ทีบ่ างพืน้ ทีไ่ ม่มที างเลือกให้ประชาชน
ใช้ระบบขนส่งมวลชนแทนการใช้รถส่วนตัว
เท่ากับเป็นการบังคับเก็บภาษีอย่างไม่ยตุ ธิ รรม

การร่วมใช้ทางกับรถบรรทุก
และรถโดยสารขนาดใหญ่

กระทรวงการขนส่งสหรัฐฯประกาศการ
รณรงค์ดา้ นความปลอดภัยในการใช้ถนนร่วมกัน
ระหว่างรถบรรทุก รถโดยสารขนาดใหญ่กบั รถนัง่
และคนเดินเท้า ภายใต้หวั ข้อ Our Roads, Our
responsibility เพือ่ เตือนผูใ้ ช้ทางให้เพิม่ ความ
ระมัดระวังเมือ่ ขับรถเข้าใกล้รถบรรทุกหรือรถ
โดยสารขนาดใหญ่ รถบรรทุกและรถโดยสารบรรทุก
สินค้าและผู้คนเดินทางไปทั่วประเทศ ท�ำให้
เศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึน้ และความเป็น
อยูข่ องผูค้ นดีขนึ้ ด้วย ขณะเดียวกันรถบรรทุก
เหล่านีก้ พ็ าเอาความเสีย่ งและอันตรายมาด้วย
ดังนัน้ ผูใ้ ช้ทางต่างๆ ต้องตระหนักถึงการใช้ทาง
ร่วมกันให้ปลอดภัย รถบรรทุกทัง้ ประเทศมีถงึ 12
ล้านคัน บรรทุกสินค้าวิง่ ไปกว่าสามแสนไมล์ทงั้
ประเทศ ด้วยขนาดของรถทีใ่ หญ่และหนัก มีจดุ บอด
ด้านทัศนวิสยั มาก ต้องการระยะห้ามล้อยาวกว่า
มาก และมีขอ้ จ�ำกัดในการเคลือ่ นตัวรถ ย่อม
ท�ำให้เกิดอันตรายกับคนใช้รถยนต์นงั่ รถจักรยาน
มากถึงร้อยละ 37 ของมวลรวมทัง้ หมดทีใ่ ช้ใน และคนเดินเท้าได้ จุดหมายของการรณรงค์นเี้ พือ่
งานทางและเพิม่ ขึน้ เป็นครึง่ หนึง่ ในช่วงเวลาต่อ ลดการชนกัน การบาดเจ็บล้มตายจากอุบตั เิ หตุ
มา ผลงานอืน่ ๆทีเ่ ป็นจุดเด่นของรัฐยังมี – ติด ทีม่ รี ถบรรทุกเป็นต้นเหตุ ความปลอดภัยเป็น
ตัง้ ระบบไฟสัญญาณจราจรแบบปรับตามปริมาณ ส่วนหนึง่ ของการรูจ้ กั แบ่งปันการใช้ถนนร่วมกัน
จราจร Adaptive traffic signal ทีท่ างแยกกว่า  เพือ่ ให้ทกุ คนปลอดภัย เพิม่ ความระมัดระวัง โดย
190 แห่ง และมีแผนจะติดตัง้ เพิม่ อีก 246 แห่ง พึงระมัดระวังดังต่อไปนี้ 1 อยูห่ า่ งๆ จุดบอดของ
ระบบนี้ ไฟสัญญาณจะให้ไฟเขียวรถผ่านไป รถบรรทุกหรือรถโดยสารขนาดใหญ่ ทีค่ นขับรถ
ตามปริมาณจราจรทีว่ งิ่ เข้าทางแยก แทนการตัง้ มองไม่เห็น 2. ขับแซงขึน้ หน้าอย่างระมัดระวัง 3.
จังหวะไฟตายตัว – ใช้นวัตกรรมในการการ อย่าขับปาดหน้าอย่างกระชัน้ ชิดหน้ารถบรรทุก
ก่อสร้างสะพาน เร่งรัดให้เร็วขึน้ และไม่กดี ขวาง 4. เวลาทีร่ ถใหญ่เลีย้ ว ต้องการวงเลีย้ วกว้าง ให้
การจราจรระหว่างก่อสร้างด้วยการหล่อส�ำเร็จ
ระวังอย่าอยู่
และน�ำมาประกอบ การใช้ geosynthetic
ใกล้วงเลีย้ ว 5.
reinforced เพิม่ ความแข็งแรงให้สะพาน
จดจ่ อ ที่ ถ นน
ข ณ ะ ขั บ ร ถ
ถนนผลิตกระแสไฟฟ้าได้
อย่ า ละจาก
การควบคุมรถ 6. เมื่อขับรถตามหรือใกล้รถ
การน�ำเอาเทคโนโลยี piezoelectric tech- บรรทุกหรือรถโดยสารขนาดใหญ่ ให้มีความ
nology มาช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าจากทางหลวง อดทน อย่าใจร้อน
ระบบนีไ้ ด้มกี ารใช้มาแล้วในประเทศ อิสราเอล
อิตาลีและญีป่ นุ่ โดยอาศัยแรงสัน่ สะเทือนจาก
ลักษณะเป็น
ทีร่ ถวิง่ บนทางหลวงไปท�ำให้วสั ดุตวั เซนเซอร์นี้
โลหะขนาด
ผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้ (วัสดุตวั เซนเซอร์นี้
เหรี ย ญบาท
เป็นพวก คริสตอล หรือเซรามิก เหมือนตัวท�ำให้
หรื อ เท่ า กั บ
ถุงน�ำ้ ร้อนขึน้ ของจีน ทีเ่ ราบิดทีต่ วั นีแ้ ล้ว ถุงน�ำ้ จะ
แบตเตอรี่ใน
ร้อนขึน้ )  ทุกวันนีร้ ถจ�ำนวนมากวิง่ ผ่านทางหลวง นาฬิกา จะถูกฝังไว้ใต้ผวิ ถนนจ�ำนวนมาก และ
ท�ำให้ถนนสัน่ ถ้าเราผลิตกระแสไฟฟ้าได้กจ็ ะได้ โยงสายเชื่อมถึงกัน โดยคนใช้ถนนจะไม่รู้สึก
พลังงานจ�ำนวนมาก ทางรัฐแคลิฟรอเนีย ได้มี ส�ำหรับถนนขนาดสองช่องจราจรระยะทางยาว
การทดลองวิจยั เรือ่ งนีม้ ากว่าห้าปี และจะเริม่ 2.5 กม. สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าให้พอเพียง
โครงการน�ำร่องในปีหน้า  วัสดุเซนเซอร์นซี้ งึ่ มี ส�ำหรับบ้าน 1,000 หลัง ทางหลวงสัมปทานจะมี

สมาคมจัดอบรมหลักสูตร ควบคุมงานก่อสร้างทาง วิศวกรรมเชิงลาด
และการออกแบบโครงสร้างผิวทาง
สนใจสอบถามที่สมาคมฯ โทร. 0-2984-0836

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
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รายได้เพิม่ ขึน้
จากการขาย
กระแสไฟฟ้า
ให้แก่บา้ นเรือน
สองข้างทาง จะไม่มีการรื้อผิวทางเพื่อการนี้
นอกจากทางที่ต้องบูรณะผิวทางใหม่จึงจะฝัง
วัสดุเซนเซอร์นี้

1     หมาบลูดอ๊ ก วัย 3 ขวบชือ่ อ๊อตโต้

ในเปรู ท�ำลายสถิตโิ ลก ทีส่ ามารถเล่น
สเก็ตบอร์ดวิง่ ลอดหว่างขาของคน 30 คนได้
เจ้าของหมาที่หัดมันเล่นสเก็ตบอร์ดนี้ได้แรง
บรรดาลใจมาจากหมาบลูดอ๊ กตัวหนึง่ ทีท่ ำ� อย่าง
นีไ้ ด้ แต่ตายไปแล้วเมือ่ ต้นปี *** ไม่นา่ จะแปลก
ใจมากนิ เพราะหมามันมี 4 ขา ย่อมจะยืนได้มนั่
คงบนสเก็ตบอร์ดดีกว่าคน ทีม่ แี ค่ 2 ขา 
2     รถ วอร์ซฮอล รุน่ คอร์ซา ่ และรถ
แอสตร้า มาร์ตนิ ในอังกฤษ เป็นรถยอด
นิยมทีม่ ใี บสัง่ ให้ขโมย แต่แทนทีจ่ ะขโมยรถไป
ทัง้ คัน ขโมยกลับเลือกขโมยเอาแต่ ล้อ คิว้ กันชน
หน้า กันชนหลัง ประตู เก้าอีน้ งั่ และกระโปรงหน้า
รถ ส�ำหรับรถคอร์ซา่ นัน้ เพราะวัยรุน่ อังกฤษชม
ชอบมาก อีกทัง้ ทางผูผ้ ลิตมักจะผลิตอะหลัย่ หลัง
การขายออกมาให้มคี วามแปลกใหม่และดูสปอร์ต
มากกว่าของเดิมอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้วยั รุน่
อยากได้เพือ่ อัพเกรด หรือบางกลุม่ ก็ชอบซิง่ แข่ง
แล้วเกิดชน ชิน้ ส่วนอะหลัย่ เสียหาย แต่ไม่มเี งิน
พอซือ้ ของใหม่ จึงต้องไปพึง่ ตลาดของมือสอง
*** วัยรุน่ ทัว่ โลกนีค่ ล้ายกันหมด ท�ำอะไรไปโดย
รูเ้ ท่าไม่ถงึ การ เกิดความเสียหายและท�ำเรือ่ งผิด
กฎหมาย แล้วอ้าง ความรูไ้ ม่เท่าถึงการ

ทีอ่ งั กฤษ ระหว่าง 16 – 17 พฤศจิกายน
นีจ้ ะมีการจัดงาน Highways UK ส�ำหรับผูท้ อี่ ยู่
ในแวดวงงานทางทัง้ ด้านการวางแผน พัฒนา บริหารจัดการ และการดูแลบ�ำรุงรักษาทางหลวงของ
อังกฤษเอง ปีทผี่ า่ นมามีผมู้ าร่วมงานกว่า 1,500 คน และปีนจี้ ะจัดที่ NEC ใน เบอร์มงิ่ แฮม คาดว่า
จะมีผเู้ ข้าร่วมงานกว่าสองพันห้าร้อยคน ส่วนส�ำคัญหนึง่ ของงานคือการแสดงนวัตกรรมและเทคโลยี
เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย และความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจของทางหลวงในอังกฤษ โดยส่วน
นีจ้ ะมีพนื้ ที่ 120 ตร ม ให้คนทัว่ ไปน�ำเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในงานทางมาน�ำเสนอ โดยคาดว่า
จะได้รบั ความสนใจมากจากผูเ้ ข้างานและสือ่ มวลชน ผูน้ ำ� เสนอไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยใดๆทัง้ สิน้ เพียง
เขียนข้อความขนาด 300 ค�ำ ส่งไปทางอีเมล์ แสดงถึงความน่าสนใจ แปลกใหม่ หรือคุณประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยี โดยเน้นว่า  มันคืออะไร ท�ำไมจึงคิดว่าเป็นนวัตกรรมและสามารถใช้
ประโยชน์ในงานทางได้อย่างไร ให้เน้นด้วยว่ามันมีประโยชน์หรือข้อดีกว่าอย่างไรโดยเฉพาะกับผูใ้ ช้
ทาง ถ้ามีภาพถ่าย วิดโี อหรืออืน่ ๆให้สง่ แนบไปด้วยเพือ่ ประกอบการพิจารณาน�ำออกแสดง โดยส่ง
ไปที่ IIH@highways-uk.com ภายใน 26 สิงหาคมนี้ การตัดสินจะรับฟังความเห็นจากผูม้ าชมงาน ผู้
ชนะจะได้รบั รางวัล the Highways UK Intelligent Infrastructure Award ในงานนีจ้ ะมีการประชุมแลก
เปลีย่ นความรูแ้ ละความเห็นของหัวหน้าองค์กรงานทางทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีม่ ชี อื่ เสียงระดับโลก
โดยเฉพาะทิศทางการพัฒนาของอังกฤษภายหลังจากออกจากสหภาพยุโรปแล้ว และคาดหวังว่าสิง่
ทีจ่ ะได้คอื ถนนหนทางทีม่ คี ณ
ุ ภาพประสิทธ์ภาพและการประหยัดมากขึน้ ปลอดภัยมากขึน้ โครงข่าย
ทางหลวงทีจ่ ะขยายมากขึน้ พร้อมกับสร้างงานและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่
จ�ำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีอจั ฉริยะและนวัตกรรมในการก่อสร้าง การบ�ำรุงรักษาและบริหารจัดการงาน
ทาง เปิดโอกาสให้คนใหม่ๆเข้ามาร่วมทัง้ การตลาดใหม่ๆ ด้วย.

การประกวดนวัตกรรมงานทาง

แล้วกลับไปทีจ่ กั รยานของเธอแล้วรับเอาลูกแมว
นัน้ มาพากลับไปบ้านเธอ ตัง้ ชือ่ มัน เหมือนชือ่
เรือ่ งนี้ คือหยุดรถคลายเครียด (Skidmark)
ข่าวช้างไทยบนเขาใหญ่เป็นข่าวไปทัว่ โลก
เช่นกัน เมือ่ มีหนุม่ ขีจ่ กั รยานยนต์ผา่ นเส้นทางบน
เขาใหญ่ เสียงเครือ่ งยนต์ทำ� ให้ฝงู ช้างวิง่ รีเ่ ข้าใส่
หนุม่ ขีจ่ กั รยานยนต์นนั้ และเขาก็จอดจักรยาน
แล้วยกมือขึน้ ไหว้ชา้ ง ท�ำให้เขารอดจากถูกช้าง
ท�ำร้าย ทางเจ้าหน้าจึงมีการห้ามจักรยานยนต์
มิให้ขนึ้ ไปเขาใหญ่ ในช่วงเวลาทีช่ า้ งออกหากิน
ในสหรัฐอเมริกาที่ เมืองนอร์แมน รัฐ
โอกลาโฮม่า ต�ำรวจได้รบั แจ้งมีลาวิง่ พล่านอยูบ่ น
ถนน เกรงว่ามันจะถูกรถชน ต�ำรวจจึง่ รีบออกไป
แล้วเอาอาหารล่อให้มนั สงบแล้วต้อนมันขึน้ รถ
3    สาวอเมริกนั นางหนึง่ ขีจ่ กั รยานยนต์ เพือ่ ไปปล่อยในทีอ่ นื่ ต่อไป ขณะทีเ่ ดินทางไปนัน้
รอสัญญาณไฟอยู่ เห็นลูกแมวตกหล่น ลามันคงส�ำนึกในบุญคุณทีต่ ำ� รวจช่วยมันไว้ จึง
ออกจากรถคันหนึง่ อยูก่ ลางถนน เธอรีบวิง่ เข้าไป ตอบแทนด้วยการอึออกมากองเบ่อเริม้ บนกะบะ
พร้อมโบกให้รถหยุด เพือ่ มิให้ทบั ลูกแมวนัน้ แล้ว รถ ****เดือดร้อนต�ำรวจต้องมาท�ำหน้าทีพ่ นักงาน
คว้ามันขึน้ มาพร้อมกับส่งให้คนข้างๆ ทีผ่ า่ นมา  ท�ำความสะอาดห้องน�ำ้ อีก
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หนุม่ อังกฤษนายหนึง่ ขับจักรยานยนต์
ด้วยความเร็ว 160 กม./ชม. ต�ำรวจจึง
ไล่กวดจับ เขาพยายามหนี โดยมีแฮลิคอปเตอร์
บินตามติดๆ หลังจากทีเ่ ขาขับจักรยานพุง่ ชนรถ
ต�ำรวจทีต่ ามมา จนหมวกนิรภัยของเขาหลุดไป
ก็ยงั ไม่ยอมหยุดขับหนีตอ่ ไป โดยมีรถต�ำรวจตาม
ไล่มาหลายคันจนเข้าไปในเมือง เขากะจะหลบ
ต�ำรวจแต่ก็ถูกรถต�ำรวจพุ่งเข้าชนจนล้มจาก
จักรยาน แต่ยังวิ่งหนีต่อไปเพื่อหลบแฮลิคอป
เตอร์ สุดท้ายยอมจ�ำนนมอบตัวกับต�ำรวจ หลัง
คิดได้วา่ แม้จะปลอมตัวตัดผมทิง้ แล้วก็คงหลอก
ต�ำรวจไม่ได้ ยอมมอบตัวดีกว่าถูกต�ำรวจมาถีบ
ประตูบา้ นพังเพือ่ จับเขา ชายนัน้ สารภาพและ
ขอรับการฝึกอาชีพแทนติดคุก เพราะนีเ่ ป็นเพราะ
สังคมแวดล้อมไม่ดี ไม่ใช่ความผิดโดยสันดาน
ของเขา *** ผูร้ า้ ยทัว่ โลกเหมือนกันหมด ไม่เคย
ยอมรับผิด โทษโน่นนีไ่ ปเรือ่ ย สังคมเป็นจ�ำเลย
ตลอด

