ปีที่ 16 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

ไปเนื่ อ งจากการคั ด ค้ า นของพวกนั ก อนุ รั ก ษ์
ในปีต่อมา จึงมีการผลักดันโครงการอีกในปี 2541
โดยมีการปรับปรุงแนวทางตามเสียงพิจารณ์ แต่
โครงการก็ยังไม่เกิด เพราะค่าก่อสร้างที่สูงเพิ่มขึ้น
ตามภาวะเศรษฐกิ จ ท าให้ ต้ อ งระงั บ ไปอี กในปี
2550 จนมามีข่าวดีครั้งหลังนี้ แตก็ยังต้องพบกับ
อุปสรรคที่ว่า อุโมงค์สั้นเกินไป แถมบางคนยัง
บอกว่า รูปแบบปากอุโมงค์ไม่สวยงาม ค้านกันดี
หลังจากถกเถียงกันมานาน ก็มีขา่ วดีบ้างว่า นัก ก็ต้องปล่อยให้การจราจรบริเวณนั้นติดขัดกัน
ถนนที่อ้อมผ่าน Stonehenge อันมีชื่อของ ต่อไป
อังกฤษนั้น ได้แนวทางที่เหมาะสม ที่ไม่ส่งผล
กระทบต่อโบราณสถานอย่าง Stonehenge แล้ว
แนวทางนี้ยาว 13 กม เป็นทาง 4 ช่องจราจร ไป
2 มา 2 และมีอุโมงค์ยาว 2.6 กม เพื่อลอดใต้
โบราณสถานที่เป็นปัญหาทกเถียงกันมานาน การ
ก่ อ สร้ า งอุ โ มงค์ ล อดเป็ น แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา
เกี่ยวกับโบราณสถานที่ได้ผลดีมาก แต่ยังไม่วายมี
ทีแ่ คนนาดาก็มเี รือ่ งคล้ายๆกัน โครงการก่อสร้าง
คนค้านอีกว่า ช่วงอุโมงค์นั้นสั้นเกินไป ทาให้เห็น สะพานขนาด 10 ช่องจราจร มูลค่า 2,800 ล้าน
ว่า โครงการนี้ทมี่ ีดาหริตั้งแต่ 2523 นาเสนอเพื่อ ดอลลาร์ ทดแทนอุโมงค์เก่า George Massey ใน
รับฟังประชาพิจารณ์ในปี 2536 และสรุปได้ จังหวัด บริติสโคลัมเบีย ต้องถูกเลื่อนออกไป
แนวทางในอีกสองปีต่อมา แต่ต้องระงับโครงการ สะพานใหม่ที่เป็นแบบ cable stay ยาว 3.0 กม
นักอนุรักษ์ถ่วงงานก่อสร้างทาง

เครื่องมือวัดกองวัสดุก่อสร้าง

มี app ของ UCR Ventures ที่เรียกว่า
Stockpile Reports Lite ใช้วัดกองวัสดุก่อสร้าง
ได้อย่างแม่นยา ลดข้อถกเถียงในงานก่อสร้าง โดย
ใช้ iPhone ซึ่งใช้เวลาในการตรวจวัดกองวัสดุได้
อย่างรวดเร็วแม่นยา ไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ คนใน
หน้างานสามารถทาได้
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หลังจาก download app แล้ว ก็ใช้กล้อง
ของโทรศัพท์ ถ่ายวิดีโอไปรอบๆกองวัสดุจนครบ
วงรอบ อุปกรณ์และ app จะส่งข้อมูลขึน้ ไปที่ cloud
แล้วทาการประมวลผลแล้วรายงานปริ ม าณวั ส ดุ
ของกองได้อย่างแม่นยา ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 2%

นั้นหากสร้างเสร็จจะช่วยลดความคับคั่งของ
การจราจรลง
และเพิ่มความปลอดภัยในการ
เดินทางได้มาก นับว่าจาเป็นมาก อุโมงค์เก่า
ขนาด 4 ช่องจราจรนั้นก่อสร้างเปิดใช้งานมา
ตั้งแต่ช่วงปี 2500 มีการจราจรคับคั่งหนาแน่น
มาก และอุปกรณ์ตา่ งๆในอุโมงค์ไม่เข้ามาตรฐาน
ความปลอดภัยปัจจุบัน โดยเฉพาะ มันไม่อาจต้าน
แรงแผ่นดินไหว และแวนคูเวอร์นั้นอยู่ในแนว
รอยเลื่อน Cascadia Fault ก็ได้แต่หวังว่า พวก
นักค้าน และนักการเมืองทั้งหลายจะได้คิดและ
สานึกถึงภัยดังกล่าว และไม่ค้านโครางการนี้อีก

สแกนเก็บภาพรอบๆออกมาเป็นภาพแบบ High ที่ระยะสแกน 10 เมตร มันสามารถสแกนได้
Dynamic Range, HDR. ที่ให้ภาพชัดตลอดไม่ว่า ระยะทางตั้งแต่ 0.60 ถึง 60 เมตร เพียงไม่กี่นาที
Lieca ผูผ้ ลิตกล้องถ่ายรูปและเลนซ์ที่เลื่อง จะใกล้หรือไกลจากอุปกรณ์ ในเวลานิดเดียว
เมือ่ สแกนครบ ข้อมูลถูกส่งขึ้น cloud และส่ง
ชื่อ ได้ผลิตเครื่องสแกนภาพ 3 มิติ ที่มีความ
ต่อไปยังผูเ้ กี่ยวข้องที่จะใช้ข้อมูลนี้ โดยผ่าน app
ชัดเจนละเอียดมาก Leica BLK 360 เพื่อใช้
Autodesk PeCap Pro ทางมือถือ
สแกนพื้นที่ก่อสร้าง อุปกรณ์นี้มีขนาด สูง 16.5
ซม เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม น้าหนัก 1 กก
เท่านั้น ใช้งานง่ายเพียงกดปุ่มเดียว มันก็ทางาน
เครื่องสแกนพื้นที่

การทางานของอุปกรณ์เพียงตั้งบนที่ราบ
หรือขาตั้งกล้อง แล้ ว กดปุ่ ม มันจะสแกนภาพ
รอบๆตัวมันด้วยอัตรา 360,000 จุดของการสแกน
ต่อวินาที วัดขนาด มิติ ได้ละเอียดถึง +/- 4 มม
หรือตรวจหาตาแหน่งของสาธารณูปโภค อุปกรณ์
นี้เข้ามาตรฐานของ GPS ทั้งของสหรัฐฯคือ Federal Communications Commission (FCC)
และของยุโรป European Telecommunication Standards Institute (ETSI) นอกจาก
ทางานได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังให้ภาพที่ชัดเจน
มากขึ้น

เครื่อง Ground Penetration Radar
อุปกรณ์ 350 HS Antenna จาก Geophysical Survey System, GSSI ได้พัฒนาให้
สามารถตรวจสอบได้ ที่ ค วามลึ ก มากขึ้ น และ
ประมวลผลได้รวดเร็วกว่าแบบเดิมมาก
350 HS Antenna นี้ ใช้ร่วมกับเทคโนโลยี
ล่าสุดอย่าง digital HyperStacking ที่ช่วยให้ผู้ใช้
สามารถสารวจสภาพพื้นดินได้ลงลึกมากกว่า
แบบเดิม ช่วยในการสารวจสภาพทางธรณีวิทยา
ยางรถยนต์เก่าทาผิวทาง
ยางรถยนต์เก่ามีจานวนมากและเป็นขยะที่
ทาลายยากมากด้วย โดยเฉพาะทางภาคตะวันตก
ของสหรัฐฯ จีน อินเดีย สเปน และโปตุเกต ที่มี
การใช้รถยนต์จานวนมาก เพื่อแก้ปัญหาข้างต้น
Nottingham Transportation Engineering
Center, (NTEC) ในมหาวิทยาลัยน๊อกติ้งแฮม ได้
ทาการวิจัยเพื่อนายางรถยนต์เก่ามาใช้ผสมในมวล
รวมผสม แอสฟัลคอนกรีต ที่ใช้ปูผิวทาง โดยนา
ยางรถยนต์เก่ามาสับบดให้เป็นชิ้นเล็กๆ
(Crumbed rubber) ผสมในมวลรวม เดิมใช้อยู่
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เพียง 0.5 – 0.6 % เพิ่มขึ้นเป็น 4% ของน้าหนัก
มวลรวม โดยใช้เครื่องผสมแบบเดิมไม่ต้องมีการ
ปรับปรุงใดเพิ่มเติม ยางรถยนต์สบั บดที่นามาผสม
นั้น มีกระบวนการทาหลายวิธี คือ แบบ แห้ง
เปียก แบบผสมจากโรงงาน และแบบผสมจาก
โรงงานผสมแบบอื่น โดยที่ 1. การผสมแบบแห้ง
นั้น ใช้ยางรถยนต์สับบดเป็นชิ้นเล็กๆราว 1-3%
ของมวลรวมผสมกับมวลหยาบหินก่อน จึงผสม
กับแอสฟัลต์เพื่อทาเป็นมวลรวม
จะใช้ยาง
แอสฟัลต์เพิม่ ขึ้น 0.2 – 1.5% เนื่องจากน้าหนัก
มวลยางสับบดที่เพิ่มเข้าไป เวลาใช้งานมีปัญหา
ต้องผสมมวลรวมที่อุณหภูมิที่สูงขึน้ ยางสับบดจะ

ดูดซับยางแอสฟัลต์เข้าไป
ทาให้การไหลลื่น
ลดลงเป็นเหตุให้การบดทับยาก และอาจเกิด
ปัญหาผิวหลุดร่อนได้ และไม่ถือว่าเป็น modified asphalt 2. การผสมแบบเปียก ผสมยาง
รถยนต์สบั บดในแอสฟัลต์ซีเมนต์รอ้ นที่อุณหภูมิ

190 องศาเซลเซียส ใช้เครื่องกวนผสมแบบ
เฉพาะ และต้องใช้เวลากวนผสมนาน 45 นาที
จากนั้นจึงนายางไปผสมมวลรวมหิน เพื่อเป็น
มวลผสมปูผิวทางต่อไป 3. แบบผสมจากโรงงาน
คือผสมยางสับบดกับแอสฟัลต์ให้เป็นเนื้อ
เดียวกันก่อนจากโรงงานแล้วขนส่งมาใช้ที่หน้า
งาน บางทีต้องเพิ่มสารโพลีเมอร์หรือสารผสม
เพิ่มบ้าง ปัญหาคือความหนืดของยางแอสฟัลต์
และการเก็บรักษาที่ต้องใช้อุณหภูมิที่สูงมาก 4.
แบบโรงงานและผสมแบบอื่นๆ คือทาแบบที่3
ร่วมกับอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยปัญหาการผสม
จากโรงงานข้างต้นได้ยางแอสฟัลต์ที่หนืดมาก
และต้องใช้ความร้อนสูง มีผู้ผลิตบางรายได้ผลิต
Reacted and Activated Rubber, RAR. ที่

เป็นยางสับบดลัเอียดผสมแอสฟัลต์ซีเมนต์โดย
เพิ่มเติมสารที่ช่วยให้มีความคงตัว ทาให้ใช้งาน
ทั่วๆไปได้สะดวกกว่า การพัฒนาแบบนี้ทากันมา
นานมาก แต่ด้วยข้อจากัด และความคุ้มค่า
เหมาะสมต่างๆจึงไม่แพร่หลาย เช่นเดียวกับการ
ใช้ยางพาราในงานทาง แต่ที่ยังพัฒนากันต่อไป
เพื่อผลทางด้านลดมลภาวะขยะยางรถยนต์เก่า
หรือเพื่อช่วยเกษตรกรที่ปลูกยางพารา

IRF มอบรางวัลบุคคลดีเด่น
International Road Federation, IRF มอบรางวัลมาตั้งแต่ปี 2494 ให้แก้ผู้นาองค์กรงานทางดีเด่น ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ในผลงานทั้งด้าน
บริหารนโยบาย วิจยั หรือ การศึกษาที่ทาให้การขนส่งมีความสะดวก ปลอดภัยมากขึ้น ปีนี้ IRF พิจารณามอบรางวัลให้ Dr. Kyung-Soo Yoo นักเรียน
ทุน IRF ที่สาเร็จการศึกษาจาก Ohio State university เมื่อ 2523 แล้วกลับไปทางานให้บ้านเกิดที่เกาหลีใต้ ในงานวิศวกรรมจราจรและงานทาง จนถึง
ปี 2548 ได้รับแต่งตั้งให้บริหารสถาบันเทคโนโลยีงานทางและการขนส่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรการทางพิเศษเกาหลี ต่อมา Dr. Yoo ได้เป็น
กรรมการและเป็นผู้นาองค์กรสมาคมงานทางนานาชาติหลายองค์กร เช่น สมาคมทางหลวงเกาหลี สมาคมการขนส่งอัจฉริยะเกาหลี และ ประธานของ
Road Engineering Association of Asia and Autralasia, REAAA ผลงานข้างต้นนาพาให้เกาหลีขึ้นมาเป็นประเทศทีม่ ีระบบการขนส่งที่มีประสิทธิ์
ภาพ ปลอดภัย มีอุบัติเหตุลดลงมาก หลังได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น IRF เมื่อปี 2017 แล้ว Dr. Yoo กล่าวว่า ถือเป็นเกียรติ์และมีผลต่อการดาเนินงานใน
อนาคตของเขา ที่จะอุทิศต่อการพัฒนาด้านงานทางต่อไป ประธาน IRF – Abdulah A Al Mogbel กล่าวว่ารางวัลนีม้ อบให้เฉพาะผู้ที่มีวิสัยทัศน์และ
ผลงานที่ทาให้เกาหลียืนอยู่ในสังคมนานาชาติและทาให้ความสัมพันธ์กับองค์กรนานาชาติมั่นคงแข็งแกร่งมากขึ้น
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สัญญาแบบ Public-Private-Partnership, PPP พิเศษ
กรมทางรั ฐ เพนซิ ล วาเนี ย มี แ ผนงาน
Rapid Bridge Replacement ที่จะรื้อและ
บูรณะสะพานเก่าที่หมดสภาพการใช้งานหรือมี
ความชารุดทางโครงสร้าง จานวน 558 แห่ง
ภายใน 4 ปีข้างหน้า

จึงต้องออกแบบให้กลมกลืนกับสภาพทาง
ประวัติศาสตร์ด้วย

มีนวัตกรรมด้านวัสดุก่อสร้าง ใช้ Polyester polymer concrete ที่เคยใช้งานได้ผลดี
มาแล้วในรัฐอื่นๆ เพียงแต่ต้องติดตามดูที่รัฐนี้มี
หากใช้ระบบการจัดซื้ อจัดจ้างแบบเดิม สภาพอากาศต่างกัน
ต้องใช้เวลาดาเนินการ 10 – 15 ปี สะพานที่จะ
บูรณะนี้ส่วนมากเป็นสะพานขนาดเล็กอยู่ใ น
ชนบท ดังนั้นการใช้ระบบจ้างแบบใหม่โดยการ
รวมโครงการสะพานทั้งหมดเข้า เป็นงานเดีย ว
และจ้างแบบ Unusual PPP วงเงินประมาณ 899
ล้ า นดอลลาร์ จ ะท าให้ ท างานเสร็ จ เร็ ว แล ะ
ประหยัดค่าใช้จ่าย ถ้าจ้างแบบเดิมสะพานแต่ละ
แห่งจะใช้งบประมาณ 2 ล้าน
โครงสร้างชิ้นส่วนหล่อสาเร็จที่ใช้มี Box
beam, Girders และ box culvert มีการใช้
การก่อสร้างแบบใหม่ ที่ใช้ แผ่นเหล็กพับลูกฟูก
Folder steel plate girder bridge ขึ้นเป็น
โครงแล้วก่อสร้างสะพานข้างบน รวมทั้งสะพาน
แต่ ด้ ว ยระบบใหม่ นี้ จะเหลื อ เพี ย ง แบบ Bridge in Backpack ที่ใช้แผ่นใย
1.4 ล้านดอลลาร์ ผู้รับจ้าง ใช้วิธีการบริหารโดย สังเคราะห์ polymer fiber tube แล้วกรอก
ใช้ผู้รับเหมาช่ว งจานวนหนึ่ งมารับช่ว งงานไป คอนกรีตเข้าไปในท่อแผ่นใยสังเคราะห์ทาเป็น
และชิ้นส่วนสะพานใช้ระบบ prefabrication โครงสะพาน
ทาสาเร็จจากโรงงานแล้วจัดส่งไปยังหน้างานต่าง
ท าให้ ป ระหยั ด ค่ า ก่ อ สร้ า ง เพราะจัดหาวัสดุ
จ านวนมากราคาถู ก กว่ า ควบคุมคุณภาพได้
ดีกว่า ประหยัดเวลาก่อสร้าง

นอกจากนี้ ในการออกแบบได้คานึงถึง
ความสวยงามและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
โดยในทั้ ง หมด 558 สะพาน มี อ ยู่ 7 แห่ ง
อยู่ ใ นพื้ น ที่ โ บราณสถานทางประวั ติ ศ าสตร์

4

รัฐเพนซิลวาเนียมีสะพานมากที่ สุดเป็ น
อันดับสามของสหรัฐฯ มีถึง 25,000 แห่ง และ
ในจานวนนี้ มีอยู่ 4,200 แห่ง ที่เสื่อมสภาพด้าน
โครงสร้างและไม่ปลอดภัย สะพานในโครงการนี้
558 แห่ง คัดเลือกมาจากจานวน 2,000 แห่งที่
เสื่ อ มสภาพ โดยเลื อ กเอาที่ มี ส ภาพเสี ย หาย
คล้ายๆกัน งานจ้างเหมาแบบ PPP พิเศษนี้ ผู้รับ
จ้างต้ อ งดู แ ลบ ารุ ง รั ก ษาสะพานเหล่ า นี้ ห ลั ง
ก่อสร้างเสร็จต่อไปอีก 25 ปี หลังจากนั้นจึงส่ง
มอบคืนให้กรมทางรฐ โดยมีงานบางกิจกรรม
กรมทางของรัฐจะดาเนินการเอง เช่น งานกวาด
หิมะ ตีเส้นเครื่องหมายจราจร ทาความสะอาด
ทางน้า และการบูรณะผิวทางด้วยการ overlay
ภายหลังใช้งานไปแล้ว 5 ปี การจ่ายค่างาน กรม
ทางรัฐจ่ายค่า Mobilization ส่วนหนึ่งตอนเริ่ม
สัญญา
และจ่ายค่างานต่อมาเป็นงวดๆตาม
ขั้นตอน เช่น ออกแบบ ก่อสร้าง ในช่วงการดูแล
บารุงรักษา

ปี 2561 ติดตั้งกับรถอีก 300 คัน จากนั้นจะทา
การวิเคราะห์วิจัยถึงผลของมัน อุปกรณ์เหล่านี้ใช้
กรมทางรัฐไวโอมิ้งร่วมกับมหาวิทยาลัยไวโอมิง้ เพื่อเตือนหรือป้องกันการชน โดยเฉพาะเมื่อ
ได้ทดลองการใช้ระบบสื่อสารระหว่างรถและรถ ทัศนวิสัยบนทางหลวงไม่ดี การเกิดอุบัติเหตุหรือ
กับอุปกรณ์ข้างทางบนถนนอัจฉริยะเพื่อให้เกิด การติดขัดของการจราจร แจ้งเตือนพื้นที่ทางาน
ความสะดวกปลอดภัยมากขึ้นในการเดินทาง
ทางข้างหน้า รวมทั้งแจ้งสภาพอากาศบนทาง
โดยในระยะแรก เมื่อปี 2559 ได้วางแผนติดตั้ง หลวง
อุปกรณ์กับรถทางราชการของกรมทางรัฐ
ถนนอัจฉริยะ

ทิศทางที่รถช้าจะไป รถที่ตามมา เมื่อได้รับ
สัญญาณก็จะตื่นตัวและเตรียมป้องกันไม่ให้เกิด
การชนท้ายกัน มันยังสามารถเชือ่ มติดต่อกับระบบ
ดาวเทียมข้อมูล ที่ครอบคลุมพื้นที่ทางหลวง ทา
ให้รถได้รับแจ้งเตือนข้อมูลต่างๆ แต่ส่งข้อมูลไป
ยังดาวเทียมไม่ได้ เทคโนโลยีใหม่นี้ออกแบบมา
ให้ผู้ใช้ทางหลวงได้รับข้อมูลและใช้เพื่อตัดสินใจ
ทาให้การเดินรถปลอดภัย ระบบสือ่ สารรถกับอุปกรณ์
ข้างทางนั้น ผู้ใช้รถสามารถส่งข้อมูลแจ้งไปยัง
อุปกรณ์เพื่อให้ทางศูนย์รับข้อมูล ประมวลผล
แล้วแชร์ต่อผู้ใช้รถคันอื่นๆ เช่น การเกิดอุบตั ิเหตุ
ทางปิด สภาพอากาศไม่ดี

อุปกรณ์เหล่านีส้ ามารถติดต่อระหว่างรถกับรถ
และในระยะที่สอง ได้ตดิ ตั้งอุปกรณ์กับรถกวาด รถกับอุปกรณ์ทตี่ ิดตั้งข้างถนน หรืออุปกรณ์ข้าง
หิมะ และรถตรวจการรวม 100 คัน และติดตั้ง ถนนแจ้งเตือนรถ ในการป้องกันการชนท้าย รถ
อุปกรณ์ที่ข้างถนนด้วย ส่วนระยะที่สาม จะทาใน ที่วิ่งช้าจะส่งสัญญาณบอกความเร็วรถที่วิ่ง
ป้องกันฝ่าไฟแดง
มหาวิ ท ยาลั ย มิ นิ ส โซตา และมิ ชิ แ กน
ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่มรี าคาถู ก และสามารถ
ประเมินการฝ่าสัญญาณไฟแดงของทางแยกได้
โดยไม่ต้องมีข้อมูลการชนเนื่องจากการฝ่าสัญญาณ
ไฟแดงของแยกนั้น การชนกันเนื่องจากการฝ่า
สัญญาณไฟแดงนั้นมักอันตรายรุนแรงมาก และ
มักเป็นการชนแบบชนตั้งฉากกลางตั ว รถซึ่ ง เกิ ด
ความเสียหายมากและบาดเจ็บร้ายแรง โดยการ
ชนตั้ ง ฉากกลางล าตั ว รถนั้ น มี โ อกาสบาดเจ็ บ
รุนแรงมากถึง 45% เมื่อเทียบกับชนแบบอื่นที่
โอกาศบาดเจ็บมากมีเพียง 25% ถ้าสามารถคาด
การการชนกันได้ ก็ช่วยให้ลดค่าความเสียหายลง
ได้มาก มหาวิทยาลัยทั้งสองจึงทาการวิจัยและ พัฒนาอุปกรณ์เพื่อมาใช้ประเมินสภาพทางแยก
ที่มักเกิดการฝ่าไฟแดง ทั้งสองมหาวิทยลัยเคย
วิ จั ย และพั ฒ นาระบบสั ญ ญาณไฟอั จ ฉริ ย ะ
SMART Signal ขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลจาก
ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอย่างอัตโนมัติ
และทางกรมทางรัฐมินิโซตาได้นาไปติดตั้งที่ทาง
แยกต่างๆกว่าร้อยแห่ง และงานวิจัยใหม่นี้ จะใช้
ข้อมูลที่รวบรวมจากอุปกรณ์ SMART Signal นี้
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มาประมวลเพื่อทาให้ทางแยกปลอดภัยมากขึ้ น
ส าหรั บ ทางแยกที่ มิ ไ ด้ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ SMART
Signal ก็ใช้วิธีการประเมินเทียบเคียงด้วยข้อมูล
ความเร็ ว รถและปริ ม าณรถที่ วิ่ ง เข้ า ทางแยก
ร่วมกับจังหวะสัญญาณไฟที่ตั้งไว้ มาประเมิน
โอกาสที่ จ ะเกิ ด การชนกลางตั ว รถ และเพื่ อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของการประเมิน เขาเอา
ข้อมูลจากของจริง กับของที่ประเมิน มากาหนด

เป็นสูตร เพื่อประเมินว่าจะเกิดเหตุชนกันหรือไม่ จากนั้น ก็กาหนดวิธีการ
เพื่อที่จะหาว่าการฝ่าสัญญาณไฟแดงจะทาให้เกิดการชนกัน
และเอา
กระบวนการนีไ้ ปทาการประเมินกลับ Crossing conflict เพื่อให้ได้สูตร
หรือ standard model ที่ใช้ข้อมูล ADT จากนั้นก็วิจัยทดสอบดูว่า model
ใหม่นี้จะใช้ประเมินการชนกลางลาตัวที่ทางแยกสัญญาณไฟได้แม่นยา
เพียงใด ถ้ามันใช้งานได้ เราก็สามารถคาดการณ์ได้ว่าสภาพการใดทีม่ ีโอกาส
ชนกลางลาตัว นักวิจัยกล่าวว่า สถิติการฝ่าสัญญาณไฟแดงเป็นตัวชี้วัดที่
แม่นยากว่าปริมาณจราจรต่อวัน และมันช่วยให้การจัดลาดับในการปรับปรุง
ทางแยกสัญญาณไฟด้วย

อุปกรณ์วัดความลื่นผิวทาง
EEE Innovations & VTT Technical
Research Center ศูนย์นวัติกรรมและวิจัยทาง
เทคโนโลยีของฟินแลนด์ได้พัฒนา
software
eGrip ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบความลื่นของผิวทาง

และ eDAS เพื่อช่วยคนขับรถ โดย software ทั้ง
สองนี้ สามารถติดตั้งกับรถบรรทุกทั่วๆไปโดยไม่
ต้องมีอุปกรณ์เสริมอื่นๆ รวมทั้งใช้กับรถยนต์นั่ง
ได้ด้วย ระบบจะรวบรวมข้อมูลจาก CAN
(controller area network) ของรถ และจากรถ
คันอื่นผ่านการสื่อสารระหว่างรถ หรือจากศูนย์
ข้อมูล ระบบ eGrip จะเก็บข้อมูลความลื่นของผิว
ถนนได้อย่างแม่นยาและค่าใช้จ่ายน้อย เพียงให้
รถวิ่งไปตามโครงข่ายถนน
และใช้ข้อมูลจาก
CAN ของรถ ทาการประมวลผลอย่างต่อเนื่อง
โดยไม่ต้องติดตั้งตัวตรวจจับสัญญาณอื่นใดอีกเลย
ส่วน eDAS เป็นระบบส่งข้อมูลสภาพขณะนั้น

ทางไกลซึ่งเดิมใช้ติดตั้งกับรถโดยสารสาธารณะ
เพื่อช่วยประหยัดพลังงานน้ามัน ให้รถเดินตาม
ตารางเวลา กากับความเร็ว เพื่อให้บริการที่ดีพึง
พอใจต่อผู้โดยสาร ซอฟแวย์นี้เมื่อติดตั้งแล้วทาให้
คนขับรถขับอย่างประหยัดเชื้อเพลิงได้มากถึง
20% จากการทดลองใช้ในเมือง พบว่ามันใช้
เชื้อเพลิงลดลง 5 -10% และคนขับรถไม่ขับรถ
เร็วเกินไป

เขาเองมากมาย และคนสูงวัยหรือวัยเกษ๊ยณมัก
วางแผนเฉพาะเรื่องการเงิน และสุขภาพ โดยลืม
สังคมครอบครัวทั่วๆไป บิดามารดามักดูแล ไปถึงปัจจัยที่สามคือการเดินทาง การขับรถมิใช่
บุตรธิดาจนเติบใหญ่ แต่เมื่อบิดามารดาแก่ชราลง แค่เพื่อการเดินทางไปที่ต่างๆ
แต่หมายถึง
โอกาสที่บุตรจะมาดูแลมีน้อยเพราะมีภารกิจอง อิสระภาพที่จะไปไหนมาไหนด้วยตนเอง ชายชรา
วัย 80 กว่าคนหนึ่ง ที่อยู่ท่ามกลางหญิงชราใน
การทดลองของ MIT เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของผู้สูง
วัยได้กล่าวว่า คุณสามารถมีเมียใหม่อีกกี่คนก็ได้
แต่คุณจะมีใบอนุญาติขับขี่อีกใบไม่ได้ ปัญหาของ
ผู้สูงวัยคือมีหนทางใดที่จะทาให้สามารถเดินทาง ขับเคลื่อนไปทีต่ ่างๆได้เองตามคาสั่ง ที่อยู่ระหว่าง
อย่างอิสระได้ด้วยตนเอง รถไร้คนขับที่สามารถ การพัฒนามีทางเป็นไปได้สูง แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์
รถไร้คนขับกับผู้สูงวัย
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ยังต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาทาให้คนสูงวัยใช้
พาหนะแบบนี้ได้อย่างปลอดภัย การที่คนสูงวัยจะ
ใช้รถนั้น มี 3 ขั้นตอน คือ การไปให้ถึงรถนั้น การ
ขึ้นขับไปที่ต่างๆ และการลงจากรถเข้าบ้าน ซึ่งใช้
ระยะทางเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้น
แต่บางคนมี
ปัญหาด้านกายภาพ ยากที่จะเดินแม้ระยะทาง

จะขนขึ้น หรือ เอาลงจากรถเข้าบ้านอย่างไร ยิ่ง
ถ้าถนนนั้นลื่นหรือร้อนจากไอแดดร้อนๆ หรือ
ต้องเดินขึ้นบันไดหลายๆขั้น ดังนัน้ รถไร้คนขับคง
ช่วยอะไรไม่ได้มาก ยังคงต้องพึ่งพาลูกๆ ซึ่งเขาก็
มักจะแสวงหาทีๆ่ เขาจะไปพักผ่อนเมื่อมีวันหยุดที่
ค่อนข้างจากัด ดังนั้น บริการรถสาธารณะ อย่าง
ใกล้ๆ บางคนมีปัญหาความจาเสือ่ มหรือ อัลไซ Lyft หรือ Uber คงช่วยได้มาก แต่คนขับรถก็
เมอร์ จากสถิตริ ้อยละ 32 ของผู้มีวัยเกิน 85 ปี ต้องผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี ในการให้บริการ
มักเป็นอัลไซเมอร์ แล้วจะกล้าให้คนเหล่านี้ขับรถ แก่ผู้สูงวัยด้วย
ออกไปตามลาพังหรือ บางคนอายุ 90 ความจายัง
ดีมาก ร่างกายก็เดินเหิรได้ปกติ แต่การออกจาก
บ้านของคนสูงวัยนอกจากการไปหาหมอเพื่อ
ตรวจสุขภาพ การสันทนาการ ยังมีการจับจ่ายซื้อ
ของกินของใช้ที่จาเป็น และของหนักๆที่ซื้อมานั้น

สัญญาณไฟจราจรแบบปรับเปลี่ยนได้
ไฟสัญญาณจราจรที่ใช้กันอยู่ทั่วไปแบบตั้ง
โปรแกรมคงที่ไว้นั้น ทาให้การจราจรติดขัดและ
เสียเวลา รถผ่านทางแยกได้น้อย ต้องเสียเวลารอ
สัญญาณไฟหลายรอบกว่าจะผ่านทางแยกได้ แต่
ระบบสั ญ ญาณไฟจราจรแบบปรั บ เปลี่ ย นได้
(Adaptive Signal Control Technology) ตาม
สภาพการจราจรนั้นทาให้จังหวะ ไฟแดง เหลือง
เขียว สอดคล้องกับปริมาณรถที่วิ่งเข้าสู่ทางแยก

เข้ า สู่ ท างแยกจากทางแยกแต่ ล ะขาแล้ ว ค่ า ใช้ จ่ า ยการเดิ น ทางและสิ้ น เปลื อ งน้ ามั น
ประมวลผลเพื่ อ ก าหนดจั ง หวะไฟให้ เ หมาะ เชือ้ เพลิงลดลง ผลกระทบธุรกิจลดลงมาก จาก
เพื่ อ ให้ ร ถผ่ า นแยกได้ ม ากที่ สุ ด เร็วที่สุด
การศึกษาของสถาบันการขนส่งเท๊กซัส แสดงให้
กระบวนการนี้จะปรับทุกๆสองสามนาที เห็นว่า ระบบสัญญาณไฟจราจรแบบเดิมทาให้
ครั้งหนึ่ง เพื่อให้การจราจรไหลเลือ่ นคล่อง ช่วย สูญเสียเชื้อเพลิงและผลผลิตลดลงคิดเป็นมูลค่า
ทาให้เฉลี่ยช่วงไฟเขียวให้กับรถทีเ่ ข้าทางแยกจาก ให้เดินทางได้เร็วขึ้น 10% บางแห่งอาจเร็วขึ้นถึง รวม 87,200 ล้านดอลลาร์ เฉลี่ย 750 ดอลลาร์
ทุกทาง รถไหลผ่านทางแยกอย่างไหลลื่นคล่องตัว 50% ในกรณีที่มีงานก่อสร้าง อุบัติเหตุรถชนกัน ต่อคนต่อปี
มาก ลดการติดขัด ด้วยระบบเดิม รถจอดรอไฟ หรื อ กิ จ กรรมพิ เ ศษ ระบบนี้ มี ป ระโยชน์ ม าก
แดง เผาเชื้อเพลิงและปล่อยไอเสีย แม้อีกทาง เพราะปรับเข้ากับสภาพการจราจรที่เปลี่ยนแปร
หนึ่งไม่มรี ถ หรือต้องรออยู่หลายช่วงจังหวะกว่า ได้ โดยมันจะปรับเป็นระบบกับทางแยกอื่นๆที่อยู่
จะผ่ า นแยกไปได้ ระบบปรั บ จั ง หวะไฟตาม ใกล้เคียง ซึ่งหากใช้คานวณด้วยคนแบบเดิม ทา
การจราจรร่วมกับการคานวณจังหวะไฟสัญญาณ ได้ยากและเสียเวลา ไม่ทันการกับการแปรเปลี่ยน
จราจรช่วยได้มาก โดยการตรวจนับจานวนรถที่ ของสภาพจราจร ระบบปรับเปลี่ยนได้นี้ช่วยให้
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3 บนทางด่วน R-67 ในฮังการี ที่กาลังจะก่อสร้างเสร็จเปิดใช้งาน เมื่อ
มันเปิดการจราจร รถที่วิ่งบนทางด่วนนี้ด้วยความเร็วคงที่หนึ่ง จะได้ยิน
เสียงเพลงร๊อก ที่บรรเลงโดยวงร๊อก Republic โดยที่เสียงเพลงนี้เกิดจาก
ยางรถยนต์สัมผัสลูกระนาด โดยการกัดเซาะร่องเพิ่มความฝืดผิวถนนหรือ
ลูกระนาดให้มีช่องห่างต่างกัน เมื่อยางรถวิ่งผ่านไปด้วยความเร็วหนึ่งจะเกิด
เสียงดังเป็นเพลง

1 สาวหนึ่งขณะขี่จกั รยานอยู่ที่ Camano Island ในรัฐวอชิงตัน เธอถูก
นกอินทรีย์หวั ล้านโจมตีอย่างไม่รู้ตัว ภาพวิดีโอจากกล้องบนหมวกนิรภัยของ
เพื่อนที่ขี่ไปด้วยกัน จับภาพนกอินทรีย์พุ่งลงมาใช้กรงเล็บตะครุบที่หมวก
นิรภัยของเธอ เธอมิได้รับบาดเจ็บใดๆ
**** นีคือประโยชน์เอนกอนันต์ของหมวกนิรภัย นอกจากป้องกันศรีษะ
ตอนรถล้มแล้ว ยังป้องกันนกยักษ์จิกโจมตีอีกด้วย

**** น่าจะเอามาทาบ้าง อย่างน้อยก็ช่วยจากัดความเร็วรถได้อีกวิธีหนึ่ง ปรากฎว่า หน่วยงานทางหลวงชนบท ทางอีสานได้ทาแล้ว โดยใช้สีตีเส้น
ขวางข้างทาง เมื่อระวิ่งผ่านที่ความเร็ว 60 กม/ชม จะมีเสียงออกมาเป็น
เพลง แฮปปี้เบิร์ตเดย์

2 รถบบรทุกที่บรรทุกรังผึ้งมา 160 รัง ผลิกคว่าบนทางหลวงในมณฑล
ชานซี จีน ตารวจกู้ภยั ที่มาถึงที่เกิดเหตุต้องตกใจกับพวกผึ่งที่บินแตก
กระจายออกมา ฝูงผึ้งบินว่อนรอบๆรถบรรทุก และเข้าต่อยตารวจที่ไม่มี
เครื่องป้องกันมาด้วย โดนกันไปที่หแู ละคอหลายที จนกระทั่งหน่วยดับเพลิง
เข้ามาช่วย ฉีดน้าไล่ผึ้งออกไป แล้วนาคนขับรถที่บาดเจ็บ พร้อมตารวจส่ง
โรงพยาบาล
*** น่าจะมาเกิดในบ้านเราบ้างนะ พวกที่ชอบดักกระโดดออกจากมุมหลบ
เพื่อจับรถบรรทุก ทาให้รถบรรทุกหยุดกระทันหัน รังผึ้งตกลงมาแตกรัง
ต่อยอ้ายพวกนั้นให้เข็ดบ้าง
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หน่วยกู้ภยั ถูกเรียกมาเพื่อแก้สถานการรถชนกัน เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุพบรถบรรทุก
ที่บรรทุกปลาไหลเป็นๆมาเต็มคันรถเพื่อจะส่งไปยังเกาหลี พลิกควาหงายอยู่ และ
เมือกปลาและปลาไหลกระจายเกลือ่ นบนผิวถนนและบนรถคันอื่นๆ เจ้าหน้าทีต่ ้องไล่
ตามจับเก็บปลาไหลที่ทั้งลื่นและไวจนหมด แล้วยังต้องทาความสะอาดผิวถนนเพื่อมิให้
ลื่น
*** หลังเสร็จงาน น่าจะตบรางวัลเจ้าหน้าที่ด้วยปลาไหลย่างซีอิ้ว กับข้าวผัดกระเทียม
แกล้มกิมจิก และโซจู มื้อใหญ่ๆ
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