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มี app ของ UCR Ventures ที่เรียกว่า 

Stockpile Reports Lite ใช้วัดกองวัสดุก่อสร้าง

ได้อย่างแม่นย า ลดข้อถกเถียงในงานก่อสร้าง โดย

ใช้ iPhone  ซึ่งใช้เวลาในการตรวจวัดกองวัสดุได้

อย่างรวดเร็วแม่นย า ไม่ต้องใช้ผู้เช่ียวชาญ คนใน

หน้างานสามารถท าได้  

หลังจาก download app แล้ว ก็ใช้กล้อง

ของโทรศัพท์ ถ่ายวิดีโอไปรอบๆกองวัสดุจนครบ

วงรอบ อปุกรณแ์ละ app จะสง่ขอ้มลูขึน้ไปที ่ cloud 

แล้วท าการประมวลผลแล้วรายงานปริมาณวัสดุ

ของกองไดอ้ยา่งแมน่ย า ความคลาดเคลื่อนไมเ่กนิ 2%  

หลังจากถกเถียงกันมานาน ก็มีขา่วดีบ้างว่า 

ถนนท่ีอ้อมผ่าน S tonehenge  อันมีชื่อของ

อังกฤษน้ัน ได้แนวทางที่เหมาะสม ที่ไมส่่งผล

กระทบต่อโบราณสถานอย่าง Stonehenge แลว้ 

แนวทางนี้ยาว 13 กม เป็นทาง  4 ช่องจราจร ไป 

2 มา 2 และมีอุโมงค์ยาว 2.6 กม เพื่อลอดใต้

โบราณสถานท่ีเป็นปญัหาทกเถียงกันมานาน การ

ก่อสร้างอุโมงค์ลอดเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับโบราณสถานท่ีไดผ้ลดีมาก แต่ยังไม่วายมี

คนค้านอีกว่า ช่วงอุโมงค์นั้นสั้นเกินไป ท าให้เห็น

ว่า โครงการนี้ทีม่ีด าหริตั้งแต่ 2523 น าเสนอเพื่อ

รับฟังประชาพิจารณ์ในปี 2536 และสรุปได้

แนวทางในอีกสองปีต่อมา แต่ต้องระงับโครงการ

ไปเนื่องจากการคัดค้านของพวกนักอนุรัก ษ์

ในปีต่อมา จึงมีการผลักดันโครงการอีกในปี 2541 

โดยมีการปรับปรุงแนวทางตามเสยีงพิจารณ์ แต่

โครงการก็ยังไม่เกดิ เพราะค่าก่อสร้างที่สูงเพิ่มข้ึน

ตามภาวะเศรษฐกิจท าให้ต้องระงับไปอีกในปี 

2550 จนมามีข่าวดีครั้งหลังนี้ แตก็ยังต้องพบกับ

อุปสรรคที่ว่า อโุมงค์สั้นเกินไป แถมบางคนยัง

บอกว่า รูปแบบปากอุโมงคไ์มส่วยงาม ค้านกันดี

นัก ก็ต้องปล่อยให้การจราจรบริเวณนั้นติดขดักัน

ต่อไป 

ท่ีแคนนาดากม็เีรือ่งคลา้ยๆกนั โครงการก่อสร้าง

สะพานขนาด 10 ช่องจราจร มลูค่า 2,800 ล้าน

ดอลลาร์ ทดแทนอุโมงค์เก่า George Massey ใน

จังหวัด บริติสโคลมัเบีย ต้องถูกเลื่อนออกไป 

สะพานใหม่ที่เป็นแบบ cable stay ยาว 3.0 กม 

นั้นหากสร้างเสรจ็จะช่วยลดความคับคั่งของ

การจราจรลง และเพิ่มความปลอดภัยในการ

เดินทางไดม้าก นับว่าจ าเป็นมาก อุโมงค์เก่า 

ขนาด 4 ช่องจราจรนั้นก่อสรา้งเปิดใช้งานมา

ตั้งแต่ช่วงปี 2500 มีการจราจรคับคั่งหนาแน่น

มาก และอุปกรณ์ตา่งๆในอุโมงคไ์ม่เข้ามาตรฐาน

ความปลอดภัยปัจจบุัน โดยเฉพาะ มันไม่อาจต้าน

แรงแผ่นดินไหว และแวนคูเวอร์นั้นอยู่ในแนว 

รอยเลื่อน Cascadia Fault ก็ไดแ้ต่หวังว่า พวก

นักค้าน และนักการเมืองทั้งหลายจะไดค้ิดและ

ส านึกถึงภัยดังกลา่ว และไม่ค้านโครางการนี้อีก  

ปีที่ 16 ฉบับท่ี 6 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 

เคร่ืองมือวัดกองวัสดุก่อสร้าง 

นักอนุรักษ์ถ่วงงานก่อสร้างทาง  

https://www.youtube.com/watch?v=SM0oFrv8egA
https://www.youtube.com/watch?v=SM0oFrv8egA
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Lieca ผูผ้ลติกล้องถ่ายรูปและเลนซ์ที่เลื่อง

ช่ือ ได้ผลติเครื่องสแกนภาพ 3 มิติ ที่มีความ

ชัดเจนละเอียดมาก Leica BLK 360 เพื่อใช้

สแกนพื้นที่ก่อสร้าง อุปกรณ์นี้มีขนาด สูง 16.5 

ซม เส้นผา่ศูนย์กลาง 10 ซม น้ าหนัก 1 กก 

เท่านั้น ใช้งานง่ายเพียงกดปุ่มเดยีว มันก็ท างาน

สแกนเก็บภาพรอบๆออกมาเป็นภาพแบบ High 

Dynamic Range, HDR. ที่ให้ภาพชัดตลอดไม่ว่า

จะใกล้หรือไกลจากอุปกรณ์  ในเวลานิดเดียว 

การท างานของอุปกรณ์เพียงตั้งบนท่ีราบ 

หรือขาตั้งกล้อง แล้ วกดปุ่ ม  มันจะสแกนภาพ

รอบๆตัวมันด้วยอตัรา 360,000 จดุของการสแกน

ต่อวินาที วัดขนาด มิติ ได้ละเอียดถึง +/- 4 มม 

ที่ระยะสแกน 10 เมตร มันสามารถสแกนได้

ระยะทางตั้งแต่ 0.60 ถึง 60 เมตร เพียงไม่กี่นาที

เมื่อสแกนครบ ข้อมูลถูกส่งข้ึน cloud และส่ง

ต่อไปยังผูเ้กี่ยวข้องที่จะใช้ข้อมูลนี ้ โดยผ่าน app 

Autodesk PeCap Pro ทางมือถอื  

เคร่ืองสแกนพ้ืนที ่

อุปกรณ์ 350 HS Antenna จาก Geo-
physical Survey System, GSSI ได้พัฒนาให้
สามารถตรวจสอบได้ที่ความลึกมากขึ้นและ
ประมวลผลได้รวดเร็วกว่าแบบเดมิมาก 

 

350 HS Antenna นี้ ใช้ร่วมกับเทคโนโลยี
ล่าสดุอย่าง digital HyperStacking ที่ช่วยให้ผู้ใช้
สามารถส ารวจสภาพพื้นดินได้ลงลกึมากกว่า
แบบเดิม ช่วยในการส ารวจสภาพทางธรณีวิทยา

หรือตรวจหาต าแหน่งของสาธารณูปโภค อุปกรณ์
นี้เข้ามาตรฐานของ GPS ทั้งของสหรัฐฯคือ Fed-
eral Communications Commission (FCC) 
และของยุโรป European Telecommunica-
tion Standards Institute (ETSI) นอกจาก
ท างานได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังให้ภาพที่ชัดเจน
มากข้ึน  

เคร่ือง Ground Penetration Radar 

ยางรถยนต์เก่ามีจ านวนมากและเป็นขยะที่
ท าลายยากมากด้วย โดยเฉพาะทางภาคตะวันตก
ของสหรัฐฯ จีน อินเดีย สเปน และโปตุเกต ท่ีมี
การใช้รถยนต์จ านวนมาก เพื่อแก้ปัญหาข้างต้น 
Nottingham Transportation Engineering 
Center, (NTEC) ในมหาวิทยาลัยน๊อกติ้งแฮม ได้
ท าการวิจัยเพื่อน ายางรถยนต์เก่ามาใช้ผสมในมวล
รวมผสม แอสฟัลคอนกรตี ที่ใช้ปูผิวทาง โดยน า
ยางรถยนต์เก่ามาสบับดให้เป็นช้ินเล็กๆ 
(Crumbed rubber) ผสมในมวลรวม เดมิใช้อยู่

เพียง 0.5 – 0.6 % เพิ่มขึ้นเป็น 4% ของน้ าหนัก
มวลรวม โดยใช้เครื่องผสมแบบเดิมไม่ต้องมีการ
ปรับปรุงใดเพิ่มเติม ยางรถยนต์สบับดที่น ามาผสม
นั้น มีกระบวนการท าหลายวิธี คือ แบบ แห้ง 
เปียก แบบผสมจากโรงงาน  และแบบผสมจาก
โรงงานผสมแบบอ่ืน โดยที่ 1. การผสมแบบแห้ง
นั้น ใช้ยางรถยนต์สับบดเป็นช้ินเล็กๆราว 1-3% 
ของมวลรวมผสมกับมวลหยาบหินก่อน จึงผสม
กับแอสฟัลตเ์พื่อท าเป็นมวลรวม จะใช้ยาง
แอสฟัลต์เพิม่ขึ้น 0.2 – 1.5% เนื่องจากน้ าหนัก
มวลยางสับบดที่เพิ่มเข้าไป เวลาใช้งานมีปัญหา 
ต้องผสมมวลรวมที่อุณหภูมิที่สูงข้ึน ยางสับบดจะ

ยางรถยนต์เก่าท าผิวทาง  
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ดูดซับยางแอสฟัลตเ์ข้าไป ท าให้การไหลลื่น
ลดลงเป็นเหตุให้การบดทับยาก และอาจเกิด
ปัญหาผิวหลุดร่อนได้ และไม่ถือว่าเป็น modi-
fied asphalt  2. การผสมแบบเปียก ผสมยาง
รถยนต์สบับดในแอสฟลัต์ซีเมนตร์อ้นที่อุณหภูมิ 

190 องศาเซลเซียส ใช้เครื่องกวนผสมแบบ
เฉพาะ และต้องใช้เวลากวนผสมนาน 45 นาที 
จากน้ันจึงน ายางไปผสมมวลรวมหนิ เพื่อเป็น
มวลผสมปผูิวทางต่อไป 3. แบบผสมจากโรงงาน 
คือผสมยางสับบดกับแอสฟัลต์ให้เป็นเนื้อ
เดียวกันก่อนจากโรงงานแล้วขนสง่มาใช้ที่หน้า
งาน บางทีต้องเพิ่มสารโพลีเมอร์หรือสารผสม
เพิ่มบ้าง ปัญหาคือความหนืดของยางแอสฟัลต ์
และการเก็บรักษาท่ีต้องใช้อุณหภมูิที่สูงมาก 4. 
แบบโรงงานและผสมแบบอื่นๆ คือท าแบบท่ี3 
ร่วมกับอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยปัญหาการผสม
จากโรงงานข้างต้นได้ยางแอสฟัลตท์ี่หนืดมาก 
และต้องใช้ความร้อนสูง มีผู้ผลิตบางรายได้ผลิต 
Reacted and Activated Rubber, RAR. ที่

เป็นยางสับบดลัเอียดผสมแอสฟัลต์ซีเมนต์โดย
เพิ่มเตมิสารที่ช่วยให้มีความคงตัว ท าให้ใช้งาน
ท่ัวๆไปได้สะดวกกว่า การพัฒนาแบบนี้ท ากันมา
นานมาก แต่ด้วยข้อจ ากัด และความคุ้มค่า
เหมาะสมต่างๆจึงไม่แพร่หลาย เช่นเดียวกับการ
ใช้ยางพาราในงานทาง แต่ที่ยังพัฒนากันต่อไป 
เพื่อผลทางด้านลดมลภาวะขยะยางรถยนต์เก่า 
หรือเพื่อช่วยเกษตรกรที่ปลูกยางพารา  

IRF มอบรางวัลบุคคลดีเด่น  

International Road Federation, IRF มอบรางวัลมาตั้งแตป่ี 2494 ให้แก้ผู้น าองค์กรงานทางดีเด่น ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ในผลงานท้ังด้าน
บริหารนโยบาย วิจยั หรือ การศกึษาที่ท าให้การขนส่งมีความสะดวก ปลอดภัยมากขึ้น ปีนี้ IRF พิจารณามอบรางวัลให้ Dr. Kyung-Soo Yoo นักเรียน
ทุน IRF ที่ส าเร็จการศึกษาจาก Ohio State university เมื่อ 2523 แล้วกลับไปท างานให้บ้านเกิดที่เกาหลีใต้ ในงานวิศวกรรมจราจรและงานทาง จนถึง
ปี 2548 ได้รับแต่งตั้งให้บริหารสถาบันเทคโนโลยีงานทางและการขนส่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรการทางพิเศษเกาหลี ต่อมา Dr. Yoo ไดเ้ป็น
กรรมการและเป็นผู้น าองค์กรสมาคมงานทางนานาชาติหลายองค์กร เช่น สมาคมทางหลวงเกาหลี สมาคมการขนส่งอัจฉริยะเกาหลี และ ประธานของ 
Road Engineering Association of Asia and Autralasia, REAAA ผลงานข้างต้นน าพาใหเ้กาหลีขึ้นมาเป็นประเทศท่ีมีระบบการขนส่งที่มีประสิทธ์ิ
ภาพ ปลอดภยั มีอุบัติเหตุลดลงมาก หลังไดร้ับรางวัลบคุคลดีเด่น IRF เมื่อปี 2017 แล้ว Dr. Yoo กล่าวว่า ถือเป็นเกียรติ์และมผีลต่อการด าเนินงานใน
อนาคตของเขา ที่จะอุทิศต่อการพัฒนาด้านงานทางต่อไป ประธาน IRF – Abdulah A Al Mogbel กล่าวว่ารางวัลนีม้อบให้เฉพาะผู้ที่มีวิสัยทัศน์และ
ผลงานท่ีท าให้เกาหลียืนอยู่ในสังคมนานาชาติและท าให้ความสัมพันธ์กับองค์กรนานาชาติมั่นคงแข็งแกร่งมากข้ึน  
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กรมทางรัฐเพนซิลวาเนียมีแผนงาน 
Rapid Bridge Replacement ที่จะรื้อและ
บูรณะสะพานเก่าที่หมดสภาพการใช้งานหรือมี
ความช ารุดทางโครงสรา้ง จ านวน 558 แห่ง 
ภายใน 4 ปีข้างหน้า 

หากใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างแบบเดิม 
ต้องใช้เวลาด าเนินการ 10 – 15 ปี สะพานท่ีจะ
บูรณะนี้ส่วนมากเป็นสะพานขนาดเล็กอยู่ใน
ชนบท ดังนั้นการใช้ระบบจ้างแบบใหม่โดยการ
รวมโครงการสะพานทั้งหมดเข้าเป็นงานเดียว 
และจา้งแบบ Unusual PPP วงเงินประมาณ 899 
ล้านดอลลาร์จะท าให้ท างานเสร็จเร็วและ
ประหยดัค่าใช้จ่าย ถ้าจ้างแบบเดมิสะพานแต่ละ
แห่งจะใช้งบประมาณ 2 ล้าน  

แต่ด้วยระบบใหม่นี้  จะเหลือเพียง  
1.4 ล้านดอลลาร์ ผู้รับจา้ง ใช้วิธีการบริหารโดย
ใช้ผู้รับเหมาช่วงจ านวนหนึ่งมารับช่วงงานไป 
และช้ินส่วนสะพานใช้ระบบ prefabrication 
ท าส าเรจ็จากโรงงานแล้วจัดส่งไปยังหน้างานต่าง
ท าให้ประหยัดค่าก่อสร้าง เพราะจัดหาวัสดุ
จ านวนมากราคาถูกกว่า  ควบคุมคุณภาพได้
ดีกว่า ประหยดัเวลาก่อสร้าง  

มีนวัตกรรมด้านวสัดุก่อสร้าง ใช้ Polyes-
ter polymer concrete ที่เคยใช้งานได้ผลดี
มาแล้วในรัฐอื่นๆ เพียงแต่ต้องตดิตามดูที่รัฐนี้มี
สภาพอากาศต่างกัน  

โครงสร้างช้ินส่วนหล่อส าเร็จที่ใช้มี Box 
beam, Girders และ box culvert มีการใช้
การก่อสร้างแบบใหม่ ที่ใช้ แผ่นเหล็กพับลูกฟูก 
Folder steel plate girder bridge ขึ้นเป็น
โครงแล้วก่อสร้างสะพานข้างบน รวมทั้งสะพาน
แบบ Bridge in Backpack ที่ใช้แผ่นใย
สังเคราะห์ polymer fiber tube แล้วกรอก
คอนกรีตเข้าไปในท่อแผ่นใยสังเคราะห์ท าเป็น
โครงสะพาน  

นอกจากนี้  ในการออกแบบไดค้ านึงถึง
ความสวยงามและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  
โดยในทั้งหมด 558 สะพาน มีอยู่  7 แห่ ง
อยู่ ในพื้นที่โบราณสถานทางประวัติศาสตร์  

จึงต้องออกแบบให้กลมกลืนกับสภาพทาง
ประวัติศาสตร์ด้วย 

 

รัฐเพนซิลวาเนียมีสะพานมากที่สุดเป็น
อันดับสามของสหรัฐฯ มีถึง 25,000 แห่ง และ
ในจ านวนนี้ มีอยู่ 4,200 แห่ง ที่เสื่อมสภาพด้าน
โครงสร้างและไม่ปลอดภยั สะพานในโครงการนี ้
558 แห่ง คัดเลือกมาจากจ านวน 2,000 แห่งที่
เสื่อมสภาพ โดยเลือกเอาที่มีสภาพเสียหาย
คล้ายๆกัน งานจ้างเหมาแบบ PPP พิเศษน้ี ผู้รับ
จ้างต้องดูแลบ ารุงรักษาสะพานเหล่านี้หลั ง
ก่อสร้างเสร็จต่อไปอีก 25 ปี หลังจากนั้นจึงส่ง
มอบคืนให้กรมทางร ฐ โดยมีงานบางกิจกรรม 
กรมทางของรัฐจะด าเนินการเอง เช่น งานกวาด
หิมะ ตีเส้นเครื่องหมายจราจร ท าความสะอาด
ทางน้ า และการบูรณะผิวทางด้วยการ overlay 
ภายหลังใช้งานไปแล้ว 5 ปี การจ่ายค่างาน กรม
ทางรัฐจ่ายค่า Mobilization ส่วนหนึ่งตอนเริ่ม
สัญญา และจ่ายค่างานต่อมาเป็นงวดๆตาม
ขั้นตอน เช่น ออกแบบ ก่อสร้าง ในช่วงการดูแล
บ ารุงรักษา  

สัญญาแบบ Public-Private-Partnership, PPP พิเศษ  
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กรมทางรัฐไวโอมิ้งร่วมกับมหาวทิยาลยัไวโอมิง้ 

ได้ทดลองการใช้ระบบสื่อสารระหว่างรถและรถ

กับอุปกรณ์ข้างทางบนถนนอัจฉรยิะเพื่อให้เกิด

ความสะดวกปลอดภัยมากขึ้นในการเดินทาง 

โดยในระยะแรก เมื่อปี 2559 ได้วางแผนติดตั้ง

อุปกรณ์กับรถทางราชการของกรมทางรัฐ  

และในระยะที่สอง ได้ตดิตั้งอุปกรณ์กับรถกวาด

หิมะ และรถตรวจการรวม 100 คัน และติดตั้ง

อุปกรณ์ที่ข้างถนนด้วย ส่วนระยะที่สาม จะท าใน

ปี 2561 ติดตั้งกับรถอีก 300 คัน จากนั้นจะท า

การวิเคราะห์วิจัยถึงผลของมัน อปุกรณ์เหล่านี้ใช้

เพื่อเตือนหรือป้องกันการชน โดยเฉพาะเมื่อ

ทัศนวิสัยบนทางหลวงไม่ดี การเกดิอุบัติเหตุหรือ

การติดขดัของการจราจร แจ้งเตอืนพื้นที่ท างาน

ทางข้างหน้า รวมทั้งแจ้งสภาพอากาศบนทาง

หลวง 

อุปกรณ์เหล่านีส้ามารถติดต่อระหว่างรถกับรถ 

รถกับอุปกรณ์ทีต่ิดตั้งข้างถนน หรืออุปกรณ์ข้าง

ถนนแจ้งเตือนรถ ในการป้องกันการชนท้าย รถ

ที่ว่ิงช้าจะส่งสัญญาณบอกความเรว็รถท่ีวิ่ง 

ทิศทางที่รถช้าจะไป รถที่ตามมา เมื่อไดร้ับ

สัญญาณก็จะตื่นตัวและเตรยีมป้องกันไม่ให้เกิด

การชนท้ายกัน มนัยงัสามารถเช่ือมตดิตอ่กบัระบบ

ดาวเทียมข้อมลู ที่ครอบคลุมพื้นที่ทางหลวง ท า

ให้รถไดร้ับแจ้งเตือนข้อมลูต่างๆ แต่ส่งข้อมูลไป

ยังดาวเทียมไม่ได้ เทคโนโลยีใหม่นี้ออกแบบมา

ให้ผู้ใช้ทางหลวงได้รับข้อมลูและใช้เพื่อตัดสินใจ 

ท าใหก้ารเดนิรถปลอดภยั ระบบสือ่สารรถกบัอปุกรณ์

ข้างทางนั้น ผู้ใช้รถสามารถส่งข้อมูลแจ้งไปยัง

อุปกรณ์เพื่อให้ทางศูนย์รับข้อมูล ประมวลผล 

แล้วแชร์ต่อผู้ใช้รถคันอื่นๆ เช่น การเกิดอุบตัิเหต ุ

ทางปิด สภาพอากาศไม่ด ี

ถนนอจัฉริยะ 

มหาวิทยาลัยมินิสโซตา และมิชิแกน 
ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ท่ีมรีาคาถูกและสามารถ
ประเมินการฝ่าสญัญาณไฟแดงของทางแยกได้ 
โดยไม่ต้องมีข้อมลูการชนเนื่องจากการฝา่สญัญาณ
ไฟแดงของแยกนั้น การชนกันเนื่องจากการฝ่า
สัญญาณไฟแดงนั้นมักอันตรายรุนแรงมาก และ
มักเป็นการชนแบบชนตั้งฉากกลางตัวรถซึ่งเกิด
ความเสยีหายมากและบาดเจ็บร้ายแรง โดยการ
ชนตั้งฉากกลางล าตัวรถนั้นมีโอกาสบาดเจ็บ
รุนแรงมากถึง 45% เมื่อเทียบกับชนแบบอื่นที่
โอกาศบาดเจ็บมากมเีพียง 25% ถ้าสามารถคาด
การการชนกันได้ ก็ช่วยให้ลดค่าความเสยีหายลง
ได้มาก มหาวิทยาลัยทั้งสองจึงท าการวิจัยและ พัฒนาอุปกรณ์เพื่อมาใช้ประเมินสภาพทางแยก 

ที่มักเกิดการฝ่าไฟแดง ทั้งสองมหาวิทยลัยเคย
วิจัยและพัฒนาระบบสัญญาณไฟอัจฉริยะ  
SMART Signal ขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลจาก
ระบบควบคมุสญัญาณไฟจราจรอย่างอัตโนมัติ 
และทางกรมทางรัฐมินิโซตาได้น าไปติดตั้งท่ีทาง
แยกต่างๆกว่าร้อยแห่ง และงานวจิัยใหม่นี้ จะใช้
ข้อมูลที่รวบรวมจากอุปกรณ์ SMART Signal นี้

มาประมวลเพื่อท าให้ทางแยกปลอดภัยมากขึ้น 
ส าหรับทางแยกที่มิได้ติดตั้งอุปกรณ์  SMART 
Signal ก็ใช้วิธีการประเมินเทียบเคียงด้วยข้อมลู 
ความเร็วรถและปริมาณรถที่วิ่งเข้าทางแยก 
ร่วมกับจังหวะสัญญาณไฟท่ีตั้งไว ้ มาประเมิน
โอกาสที่จะเกิดการชนกลางตัวรถ  และเพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของการประเมิน เขาเอา
ข้อมูลจากของจริง กับของที่ประเมิน มาก าหนด

ป้องกันฝ่าไฟแดง 
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เป็นสูตร เพื่อประเมินว่าจะเกิดเหตุชนกันหรือไม่ จากนั้น ก็ก าหนดวิธีการ
เพื่อท่ีจะหาว่าการฝ่าสญัญาณไฟแดงจะท าให้เกิดการชนกัน และเอา
กระบวนการนีไ้ปท าการประเมินกลับ Crossing conflict เพื่อให้ไดสู้ตร 
หรือ standard model ที่ใช้ข้อมูล ADT จากนั้นก็วิจัยทดสอบดูว่า model 
ใหม่นี้จะใช้ประเมินการชนกลางล าตัวที่ทางแยกสัญญาณไฟได้แม่นย า
เพียงใด ถ้ามันใช้งานได้ เราก็สามารถคาดการณไ์ด้ว่าสภาพการใดทีม่ีโอกาส
ชนกลางล าตัว นักวิจัยกล่าวว่า สถิติการฝ่าสญัญาณไฟแดงเปน็ตัวช้ีวัดที่
แม่นย ากว่าปรมิาณจราจรต่อวัน และมันช่วยให้การจัดล าดับในการปรับปรุง
ทางแยกสัญญาณไฟด้วย  

EEE Innovations & VTT Technical 
Research Center ศูนย์นวตัิกรรมและวิจัยทาง
เทคโนโลยีของฟินแลนดไ์ด้พัฒนา software 
eGrip ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบความลื่นของผิวทาง 

และ eDAS เพื่อช่วยคนขับรถ โดย software ทั้ง
สองนี้ สามารถติดตั้งกับรถบรรทกุท่ัวๆไปโดยไม่
ต้องมีอุปกรณเ์สริมอื่นๆ รวมทั้งใช้กับรถยนต์นั่ง
ได้ด้วย ระบบจะรวบรวมข้อมลูจาก CAN 
(controller area network) ของรถ และจากรถ
คันอ่ืนผ่านการสื่อสารระหว่างรถ หรือจากศูนย์
ข้อมูล ระบบ eGrip จะเก็บข้อมลูความลื่นของผิว
ถนนได้อย่างแม่นย าและค่าใช้จ่ายน้อย เพียงให้
รถวิ่งไปตามโครงข่ายถนน และใช้ข้อมูลจาก 
CAN ของรถ ท าการประมวลผลอย่างต่อเนื่อง 
โดยไม่ต้องตดิตั้งตัวตรวจจับสัญญาณอื่นใดอีกเลย 
ส่วน eDAS เป็นระบบส่งข้อมูลสภาพขณะนั้น

ทางไกลซึ่งเดมิใช้ติดตั้งกับรถโดยสารสาธารณะ 
เพื่อช่วยประหยัดพลังงานน้ ามัน ให้รถเดินตาม
ตารางเวลา ก ากับความเร็ว เพื่อให้บริการที่ดีพึง
พอใจต่อผู้โดยสาร ซอฟแวย์นี้เมื่อติดตั้งแล้วท าให้
คนขับรถขับอย่างประหยัดเชื้อเพลิงได้มากถึง 
20%  จากการทดลองใช้ในเมือง พบว่ามันใช้
เชื้อเพลิงลดลง  5 -10% และคนขับรถไม่ขับรถ
เร็วเกินไป  

อุปกรณ์วัดความลื่นผิวทาง 

สังคมครอบครัวทั่วๆไป บิดามารดามักดูแล
บุตรธิดาจนเติบใหญ่ แต่เมื่อบิดามารดาแก่ชราลง 
โอกาสที่บุตรจะมาดูแลมีน้อยเพราะมีภารกิจอง

เขาเองมากมาย และคนสูงวัยหรือวัยเกษ๊ยณมัก
วางแผนเฉพาะเรื่องการเงิน และสุขภาพ โดยลืม
ไปถึงปัจจัยที่สามคือการเดินทาง การขับรถมิใช่
แค่เพื่อการเดินทางไปท่ีต่างๆ แต่หมายถึง
อิสระภาพที่จะไปไหนมาไหนด้วยตนเอง ชายชรา
วัย 80 กว่าคนหนึ่ง ที่อยู่ท่ามกลางหญิงชราใน
การทดลองของ MIT เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของผู้สูง
วัยได้กล่าวว่า คุณสามารถมีเมยีใหม่อีกกี่คนก็ได ้
แต่คุณจะมีใบอนุญาติขับขี่อีกใบไม่ได้ ปัญหาของ
ผู้สูงวัยคือมีหนทางใดท่ีจะท าให้สามารถเดินทาง
อย่างอิสระได้ด้วยตนเอง รถไรค้นขับที่สามารถ

ขับเคลื่อนไปท่ีต่างๆได้เองตามค าสั่ง ที่อยู่ระหว่าง
การพัฒนามีทางเป็นไปไดสู้ง แต่ก็ยังไมส่มบรูณ ์

รถไร้คนขับกับผู้สูงวัย 



 

7  

ไฟสัญญาณจราจรที่ใช้กันอยู่ทั่วไปแบบตั้ง
โปรแกรมคงท่ีไว้นั้น ท าให้การจราจรติดขัดและ
เสียเวลา รถผ่านทางแยกได้น้อย ต้องเสียเวลารอ
สัญญาณไฟหลายรอบกว่าจะผ่านทางแยกได้ แต่
ระบบสัญญาณไฟจราจรแบบปรับเปลี่ยนได้  
(Adaptive Signal Control Technology) ตาม
สภาพการจราจรนั้นท าให้จังหวะ ไฟแดง เหลือง 
เขียว สอดคล้องกับปริมาณรถที่ว่ิงเข้าสู่ทางแยก 

ท าให้เฉลี่ยช่วงไฟเขียวให้กับรถท่ีเข้าทางแยกจาก
ทุกทาง รถไหลผา่นทางแยกอย่างไหลลื่นคล่องตัว
มาก ลดการตดิขัด ด้วยระบบเดมิ รถจอดรอไฟ
แดง เผาเชื้อเพลิงและปล่อยไอเสีย แม้อีกทาง
หนึ่งไม่มรีถ หรือต้องรออยู่หลายช่วงจังหวะกว่า
จะผ่านแยกไปได้ ระบบปรับจังหวะไฟตาม
การจราจรร่วมกับการค านวณจังหวะไฟสญัญาณ
จราจรช่วยได้มาก โดยการตรวจนับจ านวนรถที่

เข้าสู่ทางแยกจากทางแยกแต่ละขาแล้ ว
ประมวลผลเพื่อก าหนดจังหวะไฟให้เหมาะ  
เพื่อให้รถผ่านแยกได้มากที่สุด เร็วท่ีสุด 

กระบวนการนี้จะปรับทุกๆสองสามนาที
ครั้งหน่ึง เพื่อให้การจราจรไหลเลือ่นคล่อง ช่วย
ให้เดินทางไดเ้ร็วข้ึน 10%  บางแห่งอาจเร็วข้ึนถึง 
50% ในกรณีที่มีงานก่อสร้าง อุบัติเหตรุถชนกัน 
หรือกิจกรรมพิเศษ ระบบนี้มีประโยชน์มาก 
เพราะปรับเข้ากับสภาพการจราจรที่เปลี่ยนแปร
ได้ โดยมันจะปรับเป็นระบบกับทางแยกอ่ืนๆที่อยู่
ใกล้เคียง ซึ่งหากใช้ค านวณด้วยคนแบบเดิม ท า
ได้ยากและเสียเวลา ไม่ทันการกบัการแปรเปลี่ยน
ของสภาพจราจร  ระบบปรับเปลี่ยนได้นี้ช่วยให้

ค่าใ ช้จ่ายการเดินทางและสิ้นเปลืองน้ ามั น
เชื้อเพลิงลดลง ผลกระทบธุรกิจลดลงมาก จาก
การศึกษาของสถาบันการขนส่งเทก๊ซัส แสดงให้
เห็นว่า ระบบสญัญาณไฟจราจรแบบเดมิท าให้
สูญเสียเช้ือเพลิงและผลผลติลดลงคิดเป็นมลูค่า
รวม 87,200 ล้านดอลลาร์ เฉลี่ย 750 ดอลลาร์
ต่อคนต่อปี  

สัญญาณไฟจราจรแบบปรับเปลี่ยนได้ 

 
ยังต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาท าใหค้นสูงวัยใช้
พาหนะแบบนี้ได้อย่างปลอดภัย การที่คนสูงวัยจะ
ใช้รถนั้น มี 3 ข้ันตอน คือ การไปให้ถึงรถนั้น การ
ขึ้นขับไปที่ต่างๆ และการลงจากรถเข้าบ้าน ซึ่งใช้
ระยะทางเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้น แต่บางคนมี
ปัญหาด้านกายภาพ ยากที่จะเดินแม้ระยะทาง

ใกล้ๆ บางคนมีปัญหาความจ าเสือ่มหรือ อัลไซ
เมอร์ จากสถิตริ้อยละ 32 ของผู้มีวัยเกิน 85 ปี 
มักเป็นอัลไซเมอร์ แล้วจะกลา้ให้คนเหล่านี้ขับรถ
ออกไปตามล าพังหรือ บางคนอาย ุ90 ความจ ายัง
ดีมาก ร่างกายก็เดินเหิรได้ปกติ แต่การออกจาก
บ้านของคนสูงวัยนอกจากการไปหาหมอเพื่อ
ตรวจสุขภาพ การสันทนาการ ยังมีการจับจ่ายซื้อ
ของกินของใช้ที่จ าเป็น และของหนักๆที่ซื้อมานั้น 

จะขนขึ้น หรือ เอาลงจากรถเข้าบ้านอย่างไร ยิ่ง
ถ้าถนนน้ันลื่นหรือร้อนจากไอแดดร้อนๆ หรือ
ต้องเดินข้ึนบันไดหลายๆขั้น ดังน้ันรถไร้คนขับคง
ช่วยอะไรไม่ได้มาก ยังคงต้องพึ่งพาลูกๆ ซึ่งเขาก็
มักจะแสวงหาที่ๆ เขาจะไปพักผ่อนเมื่อมีวันหยดุที่
ค่อนข้างจ ากัด ดังนั้น บริการรถสาธารณะ อย่าง 
Lyft หรือ Uber คงช่วยได้มาก แต่คนขับรถก็
ต้องผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี ในการให้บริการ
แก่ผู้สูงวัยด้วย  
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สาวหนึ่งขณะขี่จกัรยานอยู่ที่ Camano Island ในรัฐวอชิงตัน เธอถูก

นกอินทรีย์หวัล้านโจมตีอยา่งไม่รู้ตัว ภาพวิดีโอจากกล้องบนหมวกนิรภยัของ

เพื่อนที่ขี่ไปด้วยกัน จบัภาพนกอินทรีย์พุ่งลงมาใช้กรงเล็บตะครุบที่หมวก

นิรภัยของเธอ เธอมิได้รับบาดเจ็บใดๆ   

 **** นีคือประโยชน์เอนกอนันต์ของหมวกนิรภยั นอกจากป้องกันศรีษะ

ตอนรถล้มแล้ว ยังป้องกันนกยักษจ์ิกโจมตีอีกด้วย 

1 

รถบบรทุกที่บรรทุกรังผึ้งมา 160 รัง ผลิกคว่ าบนทางหลวงในมณฑล

ชานซี จีน ต ารวจกู้ภยัที่มาถึงที่เกิดเหตุต้องตกใจกับพวกผึ่งที่บินแตก

กระจายออกมา ฝูงผึ้งบินว่อนรอบๆรถบรรทุก และเข้าต่อยต ารวจที่ไม่มี

เครื่องป้องกันมาด้วย โดนกันไปที่หแูละคอหลายท ีจนกระทั่งหน่วยดับเพลิง

เข้ามาช่วย ฉีดน้ าไล่ผึ้งออกไป แล้วน าคนขับรถที่บาดเจ็บ พร้อมต ารวจส่ง

โรงพยาบาล  

*** นา่จะมาเกิดในบ้านเราบ้างนะ พวกที่ชอบดักกระโดดออกจากมุมหลบ 

เพื่อจับรถบรรทุก ท าให้รถบรรทุกหยดุกระทันหัน รังผึ้งตกลงมาแตกรัง 

ต่อยอ้ายพวกนั้นให้เข็ดบา้ง  

2 

บนทางด่วน R-67 ในฮังการี ที่ก าลังจะก่อสร้างเสร็จเปิดใช้งาน เมื่อ

มันเปิดการจราจร รถที่วิ่งบนทางด่วนนี้ด้วยความเร็วคงที่หนึ่ง จะได้ยิน

เสียงเพลงร๊อก ที่บรรเลงโดยวงร๊อก Republic โดยที่เสียงเพลงนี้เกิดจาก 

ยางรถยนต์สัมผัสลูกระนาด โดยการกัดเซาะร่องเพิ่มความฝืดผิวถนนหรือ

ลูกระนาดให้มีช่องห่างต่างกัน เมื่อยางรถวิ่งผ่านไปด้วยความเร็วหนึ่งจะเกิด

เสียงดังเป็นเพลง  

**** น่าจะเอามาท าบา้ง อย่างน้อยกช็่วยจ ากัดความเร็วรถได้อีกวธิีหนึ่ง - 

ปรากฎว่า หนว่ยงานทางหลวงชนบท ทางอีสานได้ท าแล้ว โดยใช้สีตีเส้น

ขวางข้างทาง เมื่อระวิ่งผ่านที่ความเร็ว 60 กม/ชม จะมีเสียงออกมาเป็น

เพลง แฮปปี้เบิร์ตเดย์  

3 

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 
ROADS ASSOCIATION OF THAILAND 

เชิญเข้าชม web site ของสมาคมทางหลวง www.roadassothai.com 

ส านักงาน : 216/11-12 อาคารสงขลา 2 ถนนบอนด์ สตรีท เมืองทองธานี ต.บางพดู อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี11120 โทรศัพท์ : 0-2984-0836 โทรสาร 0-2984-0326 

Office : 216/11-12 Song Khla 2 Building Bond Street. Maung Thong Thani, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand. Tel : (66) 2984-0836 Fax: (66) 2984-0326 

หน่วยกู้ภยัถูกเรียกมาเพื่อแก้สถานการรถชนกัน เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุพบรถบรรทุก

ที่บรรทุกปลาไหลเป็นๆมาเต็มคันรถเพื่อจะส่งไปยังเกาหลี พลกิคว าหงายอยู ่ และ 

เมือกปลาและปลาไหลกระจายเกลือ่นบนผิวถนนและบนรถคันอื่นๆ เจ้าหน้าทีต่้องไล่

ตามจับเก็บปลาไหลที่ทั้งล่ืนและไวจนหมด แล้วยังต้องท าความสะอาดผิวถนนเพื่อมิให้

ลื่น  

*** หลังเสร็จงาน น่าจะตบรางวัลเจ้าหน้าที่ด้วยปลาไหลย่างซีอิ้ว กับข้าวผัดกระเทียม 

แกล้มกิมจกิ และโซจู มื้อใหญ่ๆ  

4 

หลักสูตรการฝึกอบรม 
1. นายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างทาง 

รุ่นที่ 22 ระหว่างวันท่ี 15-17 ม.ค. 2561 

2. การออกแบบทางหลวง (Highway Design) 

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันท่ี 21-23 ก.พ. 2561 

3. การออกแบบและควบคุมคณุภาพโครงสร้างผิวทางและงาน

บูรณะทาง 

รุ่นที่ 14 ระหว่างวันท่ี 21-23 มี.ค. 2561 

Download ใบสมคัรได้ที่ http://www.roadassothai.com 

http://www.roadassothai.com

