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ทางจักรยานผิวพลาสติกใช้แล้ว
ที่เมือง Zwolle เนเธอร์แลนด์ ที่มีประชากรราว 125,000 คน เป็น
เมืองที่ได้รับรางวัลการใช้จักรยานมากที่สุดดีที่สุดของประเทศ บริษทั Wavin
ที่ผลิตท่อพลาสติก ได้ทดลองทาทางจักรยานผิวพลาสติกสายแรกที่ก่อสร้าง
จากพลาสติกใช้แล้ว ในโครงการที่เรียกว่า PlasticRoad ทางจักรยาน
พลาสติกทดลองนีย้ าว 30 เมตร ถูกสร้างขึน้ เป็นส่วนหนึง่ ของทางจักรยานเดิม
มีอุปกรณ์ตรวจจับติดตั้งไว้เพื่อนับจานวนเที่ยวที่คนขี่จักรยานผ่าน
ตรวจสอบความทนทานและอุณหภูมิ ทางจักรยานเป็นแบบหล่อสาเร็จจาก
โรงงานแล้วนามาประกอบเป็นถนน ชิ้นส่วนมีน้าหนักเบาติดตั้งง่ายลดเวลา
ก่อสร้างลงได้มาก ทาจากพลาสติกใช้แล้วพวกแก้วน้าพลาสติดหรือบรรจุ
ภัณฑ์เครื่องสาอางค์ต่างๆที่แต่ละปีจะมีขยะพลาสติกพวกนี้ราว 300 ล้านตัน
ผิวทางพลาสติกนี้มีความทนทานต่อสภาพอากาศใช้งานได้ยาวนานกว่าผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต ชิ้นหนึ่งยาว 30 เมตร ใช้พลาสติกใช้แล้วราวร้อยละ 70
คิดเป็นน้าหนัก 1,000 กก หรือเป็นถ้วยพลาสติกราว 218,000 ใบ แผ่นผิว
ทางจักรยานนี้เป็นแบบกลวง ที่ว่างเหล่านี้ใช้เพื่อติดตั้งระบบท่อ สายเคเบิล
และกักเก็บน้าฝนไว้เมื่อฝนตกหนักมาก มันกักน้าฝนได้มากถึงร้อยละ 48
ของช่องว่าง แล้วค่อยๆปล่อยให้ซมึ ลงดินต่อไปได้ภายในอีก 2 วันต่อมา
หลังการทดลองและพัฒนาใช้งานเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่ง พบว่าสามารถจะ
ทาเป็นทางจักรยานแบบหล่อสาเร็จและทาเป็นอุสาหกรรมเชิงพาณิชย์ ผลิต
ออกสู่ตลาดได้ โดยคาดว่าจะออกจาหน่ายสู่ ตลาดได้ภายในไตรมาสแรกของ
ปี 2564 ทางจักรยานแบบนี้ช่วยลดมลภาวะกาซ CO2 ลงได้มากถึง 50-70%
เมื่อเทียบกับทางจักรยานผิวแอสฟัลต์ ผิวทางพลาสติกแบบนี้คงทนไม่เกิด
หลุมบ่อหรือรอยแตกร้าวง่าย และหากเกิดความเสียหายขึ้นก็ถอดออกแทนที่
ด้วยชิ้นส่วนใหม่ได้และชิ้นส่วนเก่าที่ชารุดเสียหายนั้นนาไปทาเป็นชิ้นส่วนใหม่
ได้อีก
วัสดุนี้ได้มีการปรับปรุงพัฒนาจนมีความแข็งแรงมากกว่าเดิม 2.5 เท่า
ทาให้เหมาะนามาทาที่จอดรถ ทางเท้า ทางบริษัทจะทาการทดลองต่อไป
เพื่อมุ่งที่จะนาเอาพลาสติกใช้แล้วกลับมาใช้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซน และเอาไป
ก่อสร้างเป็นถนนสาหรับรถยนต์ทวั่ ไปด้วย
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ฝายพับได้ Flap gate weir
ปัญหาน้าแล้ง น้าท่วม เกิดขึ้นซ้าซากทุกปี แม้จะมีการบริหารจัดการด้วย
การสร้างฝายกักเก็บน้าไว้ในลาน้าต่างๆทั่วประเทศ แต่สภาพน้าที่มามากๆ ฝาย
ที่กักเก็บน้าก็เป็นปัญหาให้เกิดน้าท่วมพื้นที่หลังฝายได้ หรือ น้าท้ายฝายแล้ง
เพราะถูกกักเก็บไว้ด้วยฝาย แม้จะมีการใช้ฝายยางสูบลม เพื่อให้ลดระดับสัน
ฝายได้บ้างก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้มาก ทางกรมชลประทานจึงคิดฝายแบบพับได้ขึ้น
Flap gate weir ที่สามารถพับขึ้น-ลงได้ตามสภาพระดับน้าด้านหน้าฝาย หรือที่
ด้านท้ายฝาย มีการพัฒนาจนมีแบบที่ 2 ที่ทางานยก-ลดฝายได้โดยอัตโนมัติ
โดยอาศัยระดับน้าทั้งหน้าและท้ายฝายเป็นตัวควบคุมระบบไฮโดรลิคให้ทางาน
อย่างอัตโนมัติ เมื่อระดับน้าท้ายฝายสูงขึ้นถึงจุดที่กาหนด ลูกลอยจะดึงคันโยก
ของ control valve ของระบบไฮโดรลิค ปั้มจะทางานอัดน้ามันไฮโดรลิกเข้าสู่
กระบอกยกบานฝายสูงขึ้นราว 1.2 เมตร เพื่อกักเก็บน้า และถ้าระดับน้าหน้า
ฝายสูงขึ้นถึงระดับ 1.50 เมตร จะทาให้พื้นที่น้าท่วม น้าจะดันลูกลอยให้เปิด
Automatic valve ให้แรงดันน้ามันไฮโดรลิคในกระบอกลดลง บานฝายจะพับ
ลงมา ปล่อยน้าไหลลงสู่พื้นที่ท้ายฝาย ขณะเดียวกันจะส่งเสียงสัญญาณเตือนคน
ที่อยู่ท้ายฝายให้ทราบว่ามีการปล่อยน้าลงไปแล้ว การตั้งขึ้นหรือลดลงของฝาย
พับได้นี้ แต่ละครั้งใช้เวลาราว 4 นาที

ราคาของฝายพับได้ ประมาณ 400,000 บาทต่อเมตร ถูกกว่าฝายยางประมาณร้อยละ 36 แต่แพงกว่าฝายคอนกรีตแบบเดิม ประมาณร้อยละ 26
และถ้าเปรียบเทียบเฉพาะแกนของตัวฝายอย่างเดียว พบว่าฝายพับได้ แพงกว่าฝายคอนกรีต 2.60 เท่า ซึ่งตัวบานและระบบทางานของฝายพับได้จะมี
ราคาประมาณ 140,000 บาทต่อเมตร จะเห็นได้ว่าถ้าพัฒนาฝายพับได้ไปประยุกต์ใช้กับอาคารฝายคอนกรีตที่มีอยู่เดิมก็จะใช้งบประมาณไม่มากจนเกินไป
ถ้าเปรียบเทียบกับความคุม้ ค่าที่ได้รับจากการบรรเทาอุทกภัยที่ได้รับซึ่งรวมทั้งชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรแล้วคุม้ ค่ากว่าที่คิด
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สารผสมเพิ่มในแอสฟัลต์
สารผสมเพิ่มในแอสฟัลต์ Gipave ซึ่งผลิตโดย Iterchimica และจัด
จาหน่ายโดย Directa Plus จากอิตาลีได้ถูกนามาใช้ครั้งแรกนอกประเทศ
โดยบริษัทก่อสร้าง Skanska ใช้เพื่อก่อสร้างถนนในเขตเมือง อ๊อกฟอร์ดไชร์
อังกฤษ ถนนยาว 750 เมตรในหมู่บ้าน Curbridge นี้รองรับรถวันละ หกพัน
คัน โดยเป็นรถบรรทุกหนัก 300 คัน เป็นการทดลองใช้โดยถนนด้านหนึ่งปู
ด้วยผิวที่ผสมแอสฟัลต์ปกติ กับอีกซีกของถนนปูด้วยผิวที่ผสมสารผสมเพิ่ม
Gipave ทั้งในชั้นรองผิวทางและชั้นผิวทาง การที่นาสารผสมเพิ่มนี้มาใช้
เพราะถนนนี้ถือว่ารองรับรถที่หนัก และจานวนมาก ทางบริษัท Skanska ได้
สัญญาเป็นวงเงิน 40 ล้านปอนด์เพื่อดูแลรักษาถนนของเขตนี้
สารผสมเพิ่ม Gipave นี้ ประกอบขึ้นจากสาร 3 อย่างคือ พลาสติก
ที่ใช้แล้วที่คัดเลือกมาอย่างดี สารผสมเพิ่มของบริษัท Iterchimica และ
สาร G+graphene จากบริษัท Direct Plus เมื่อรวมกันแล้วทาให้ยาง
แอสฟัลต์มีความแข็งแรงมากขึ้น เกิดรอยแตกยาก จากการใช้งานและ
วิเคราะห์ในสนาม ด้วยซอฟแวร์เพื่อหาอายุใช้งานของผิวทางแบบใหม่นี้
พบว่ามันมีความคงทนมากกว่าผิวทางแบบเดิมที่ใช้ยางแอสฟัลต์พวกโพ
ลีเมอร์ 2-3 เท่า มันต้านทานความล้าของผิวทางได้ถึง 3 เท่า และ
ชะลอการเกิดร่องล้อได้มากกว่า 80 % เมื่อเทียบกับผิวทางแบบที่ใช้โพ
ลีเมอร์ปกติ
พลาสติกใช้แล้วที่นามาผสมในสารผสมเพิ่มนี้เป็นชนิดพิเศษแข็ง ที่
ปกติจะไม่นามารีไซคลิ้ง มักใช้เผาเป็นเชื้อเพลิง เป็นพลาสติกที่มีห่วงโซ่โพลี
เมอร์เฉพาะ และการพัฒนาสารผสมเพิ่มนีร้ ่วมมือกันหลายฝ่าย ทั้ง Iterchimica, Directa Plus, บริษทั กาจัดของใช้แล้วเยอรมนี G.ECO ที่มี
หน้าที่จัดส่งพลาสติกใช้แล้วให้ และมหาวิทยาลัย University of Milan
Bicocca ที่ทาหน้าที่ทดลองและวิจัย เพื่อให้ได้ส่วนผสมที่มีพลาสติกใช้แล้ว
ที่มีส่วนผสมของโพลีเมอร์ที่เหมาะสม และต้องมั่นใจว่าการผสมสารใน
ระบบนาโนนั้น การเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันดีนั้นเป็นสิ่งท้าทายมาก
สารผสมเพิ่ม Gipave นี้มาในรูปเม็ดขนาดเล็กกว่า 5 มม ผสมเข้า
กับมวลรวมในเครื่องผลิตมวลรวม (Plant) ได้อย่างสะดวก ไม่เปลือง
เชื้อเพลิงมากขึ้น และการขนส่งสารผสมเพิม่ แห้งนี้สะดวก ไม่ต้องกังวล
การแยกตัวระหว่างการขนส่ง สารนี้ใช้กันมากในอิตาลีทั้งมอร์เตอร์เวย์
ที่การจราจรหนาแน่น สนามบิน และทาง Skanska เริ่มนามาใช้ใน
อังกฤษ
และทางผู้แทนจาหน่ายกาลังมองไปทีต่ ลาดสหรัฐฯและ
ตะวันออกกลาง เพราะมันช่วยประหยัดงบซ่อมบารุงทางลงได้ และ
ช่วยให้ไม่ต้องปิดถนนเพื่อซ่อมทางบ่อยๆ
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งานก่อสร้างคงเดิมแม้โรคระบาด
โรคระบาดโควิด 19 ทาให้ธรุ กิจหลายแขนงต้องหยุดลง แต่งานก่อสร้าง
ยังคงอยู่ได้ตามรายงานของสมาคมผู้ผลิตเครื่องจักรก่อสร้าง งานก่อสร้างไม่
เหมือนงานอื่นๆที่ทาที่บ้านได้ ต้องทาในสนามหน้างานโดยตรง ดังนั้นทาง
Skanska บริษทั ก่อสร้างใหญ่ของสวีเดนทีไ่ ปทางานในสหรัฐอเมริกา มีคนงาน
กว่าหนึ่งหมื่นคน จึงต้องหามาตรการต่างๆมาป้องกันคนงานให้ทางานต่อได้
โดยไม่ตดิ เชื้อโรคร้าย โดยพยายามปฎิบตั ิตามข้อแนะนาของกรมควบคุม
โรคติดต่อสหรัฐฯ
นอกจากนีย้ ังมีการตรวจสแกนคนงานที่เพิ่งกลับจาก
เดินทาง สั่งให้คนงานที่รู้สึกมีอาการไข้ให้อยู่กับบ้าน อย่าติดต่อจับกลุม่ กับ
คนงานอืน่ ๆ และสัง่ ห้ามเดินทางระหว่างประเทศ ส่วนการเดินทางภายในประเทศก็
เข้มงวดให้เฉพาะที่จาเป็น ให้มีระยะห่างสังคมอย่างน้อย 2 เมตร ไม่มีการ
จับมือกันและยังจัดตัง้ ทีมรับมือ COVID-19 โดยเฉพาะภายในองค์กร มีเวบโซต์
ภายในองค์กรเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาด และมาตรการในการป้องกัน
ข้อมูลนี้สามารถดูได้จากแอปของบริษัทด้วย
มาตรการระยะห่างสังคมนีส้ าคัญมาก บริษัท Turner Construction
ที่มีคนงานนับหมื่นคนในนิวยอร์ค สั่งห้ามคนงานไม่ให้จับกลุ่มกัน หรือมี
การประชุมกันเป็นกลุม่ ใหญ่ การประชุมให้ใช้ รีโมท์คอนเฟอเร้นซ์ ถ้าหาก
จาเป็นต้องประชุมแบบพบปะกันก็ตอ้ งจัดทีน่ งั่ ให้หา่ งกันตามระยะห่างสังคม

รถไร้คนขับยังอีกไกลนับ 10 ปี
สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซสทาวิจัยเรื่องรถอัตโนมัตไิ ร้คนขับ
และระบุว่าจากข้อมูลต่างๆ การจะปรับเปลี่ยนระบบการเดินทางไป
เป็นรถอัตโนมัติออกมาวิ่งบนถนนนั้น คงยังไม่เกิดขึ้นภายใน 10 ปี
ข้างหน้า เพราะข้อจากัดด้านภูมปิ ระเทศ และสภาพอากาศ เพราะ
อากาศในฤดูหนาวและภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปรอยู่เสมอ

รถอัตโนมัติไร้คนขับนี้ ต้องพัฒนาไปพร้อมๆกับรถใช้พลังงาน
ไฟฟ้า ระบบสื่อสารกันระหว่างรถ และรูปแบบการบริการตาม
ประเภทรถ
ผู้บริหารต้องเตรียมพร้อมสาหรับการว่างงานของ
คนขับรถนับล้านและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้วย
ใน
ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างระบบการเคลื่อนย้ายหรือ
เดินทางที่สามารถเข้าถึงได้
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การโดยสารลิฟขึ้นที่สูงก็ต้องจากัดจานวนคนด้วย
สุขอนามัยของพื้นที่
ก่อสร้าง จัดให้มีที่ล้างมือ และหลีกเลีย่ งการสัมผัสพื้นผิวที่เสี่ยงต่อการติด
โรค เช่นโต๊ะอาหาร เครื่องชงกาแฟ และลูกบิดประตู
บริษัท Harkins ในแมรีแลนด์ ห้ามจับกลุม่ กินอาหารกลางวัน การ
ประชุมให้ทาผ่านคอมพิวเตอร์ หัวหน้างานต้องคอยกากับดูแลเจ้าหน้าที่ทุก
ฝ่ายให้ปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกัน ต้องมีการทาความสะอาด ตู้ทางานทา
ความสะอาดทุกวัน มีการจ้างคนมาทาความสะอาดพื้นที่สัมผัสมาก และจัด
ให้มีอุปกรณ์ล้างมือให้มากจุด
ทุกฝ่ายร่วมมือกันเพื่อให้ยังคงทางานต่อไปได้ เพื่อผลักดันเศรษฐกิจ
ของประเทศ
ทางสมาคมมีจดหมายถึงประธานาธิบดีสหรัฐฯเพือ่ ขอให้
รัฐบาลกาหนดคาสั่งของรัฐบาลกลางที่ชัดเจนและสอดคล้องกันในการก้าว
ไปข้างหน้า ในขณะที่ธรุ กิจและประชาชนรอให้ผู้นาประเทศของเราเลิก
ทะเลาะวิวาทกันและมารวมตัวกันเพื่อเผชิญกับวิกฤตของชาติที่ไม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อนนี้ อุตสาหกรรมการก่อสร้างก็แสดงให้เห็นว่าเป็นไปได้ที่จะทาให้
ผลประโยชน์ของประเทศนาหน้าต่อไปได้

•
•

•
•

จากงานวิจัยนี้ยังพบอีกดังนี้
รถอัตโนมัตินี้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเดินทาง เพื่อมาเสริมสิง่ ที่มีอยู่ ไม่ใช่มาแทนที่ และต้องระวังว่ามันจะก่อให้
การจราจรติดขัด หรืออันตราย
รถอัตโนมัติจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมารองรับระบบ ที่อาจสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งแบบดั้งเดิมเช่นถนนและสะพานที่มอี ยู่
และยังรวมถึงข้อมูลเช่นระบบการสื่อสาร
ฐานข้อมูลและมาตรฐาน
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั้งท้องถิ่นและของประเทศ และการร่วมทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชน จะช่วยให้การ
เดินทางด้วยรถอัตโนมัติในเมืองหรือชุมชนเป็นไปได้ด้วย
การลงทุนของรัฐบาลกลางที่เพิ่มขึน้ ในการวิจัยพื้นฐานในเทคโนโลยีที่รองรับการเคลื่อนย้ายหรือเดินทางอัตโนมัติจะช่วย
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร การรับรู้ที่แข็งแกร่ง การ
คาดการณ์และการวางแผน และปัญญาประดิษฐ์

กรมการขนส่งรัฐฮาวาย มีการวิจัยเรื่องนี้ร่วมกับทีม มหาวิทยาลัยใน
ฮาวาย University of Hawaiʻi at Mānoa โดยศึกษาถึงเรื่องรถสื่อสาร
ติดต่อกับอุปกรณ์ข้างทาง โครงการดังกล่าวจะติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร Vehicleto-Everything หรือ V2X บนสัญญาณไฟจราจรที่ทางแยกมากกว่า 30 แยก
ตามทางหลวง Nimitz และ Ala Moana Boulevard อุปกรณ์เหล่านั้นจะ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ จานวน ประเภทและประสิทธิภาพของยานพาหนะที่
เคลื่อนที่ผ่านทางแยกเหล่านั้น
จากนั้นนาข้อมูลที่รวบรวมได้ไปแจ้งเตือน
การจราจรและข้อมูลอื่น ๆ ไปยังประชาชนทั่วไปผ่านแอปพลิเคชันมือถือฟรีที่
เรียกว่า TravelSafely ซึ่งมีให้บริการบน App Store และบน Google Play

การใช้รถร่วม Carpool
the Mineta Transportation Institute ได้ทาวิจัยกรณีศึกษาพบว่า
ผู้คนใช้รถยินดีจ่ายเงินวันละ 15 ดอลลาร์เพื่อใช้รถร่วม carpool ที่อาจมี
ความสะดวกน้อยลงบ้าง แต่มนั ช่วยให้การจราจรลดการติดขัดลงกว่าครึ่ง
การศึกษานี้ทาขึ้นบนช่วงหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 92 ในอ่าว Half
Moon Bay ในแคลิฟรอเนีย ที่เป็นช่วงคอขวด พบว่า คนใช้รถบนทางช่วงนี้
กว่าครึ่ง ยินดีจ่ายเงินวันละ 15 ดอลลาร์เพื่อใช้รถร่วม และมีคนใช้รถราวร้อย
ละ 23 ยินดีที่จะให้คนอื่นมาใช้รถร่วมด้วย งานวิจัยนี้ยังพบอีกว่า
•

การที่ถนนว่างมากขึ้นในชั่วโมงเร่งรัด อาจทาให้มีคนกลับมาขับรถมากขึ้น

•

ปริมาณรถจะลดลงมากน้อยขึ้นกับความเต็มใจของผู้โดยสารที่จะให้บริการ
ในบทบาทที่แตกต่างกัน เช่น เป็นคนขับ หรือผู้โดยสาร หรือทั้งสองอย่าง
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•

จาเป็นต้องมีสิ่งจูงใจหลายอย่างรวมกัน: อันดับแรกต้องเปลีย่ นคนขับไปเป็นผูโ้ ดยสาร และ
ประการทีส่ องเพื่อกระตุ้นให้ผู้โดยสารเดินทางเร็วขึ้นหรือช้ากว่าเวลาเดินทางปกติของเขา เพื่อให้
ตรงกับผู้ขับขี่รถร่วมที่มีศักยภาพ

•

มีความจาเป็นที่จะต้องมีที่จอดรถตามสถานที่นดั พบระหว่างผู้โดยสารและผู้ขับรถร่วม ใกล้กับจุด
คอขวดเพื่อมิให้กีดขวางรถที่มีผโู้ ดยสารมากอย่างรถประจาทาง รถตูห้ รือรถยนต์อื่นๆ

จากงานวิจัยนี้ MTI มีแผนทาโครงการศึกษา 5 ปี ด้วยงบ 40 ล้าน
ดอลลาร์เพื่อหาความคุ้มค่าจากการประหยัดในการเดินทางเนื่องจากรถ
ไม่ตดิ ขัด ซึ่งคาดว่าจะคุม้ ค่าในปีที่ 3 – 5 หลังการศึกษา และการศึกษา
นี้ยังคานึงถึงผลกระทบจากโรคระบาด
ที่ผู้คนหลีกเลี่ยงการใช้รถ
สาธารณะหรืออาจรวมถึงรถร่วม (ที่อาจใช้รถส่วนตัวมากขึ้นเพื่อความ
ปลอดภัยจากการติดเชื้อ) และการที่ผู้คนเดินทางน้อยลง เนื่องจากการ
ให้ทางานที่บ้าน work at home ซึ่งผลกระทบที่แท้จริงยากทีจ่ ะ
ประเมิน เพราะไม่รู้ว่าโรคระบาดจะอยู่ไปนานเพียงใด

การใช้โดรนในงานฉ ุกเฉิน
The Federal Aviation Administration, FAA ให้ทุน 3.3
ล้านดอลลาร์แก่มหาวิทยลัย เพื่องานศึกษา วิจัยและอบรมในการใช้
โดรนอย่างมีประสิทธิ์ภาพในงานกูภ้ ัยฉุกเฉิน การทางานร่วมกันมี
ความสาคัญอย่างยิ่ง FAA พยายามรวมยานโดรน UAS เข้ากับ
ระบบการบินและอวกาศอย่างปลอดภัย ทุนสนับสนุนการวิจยั นี้ช่วย
ให้เราเรียนรู้และใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติการของโดรนหรือ UAS ในน่านฟ้า
FAA ชี้ให้เห็นว่าโครงการนี้ซึ่งได้รับอนุญาตจากสภาคองเกรส
เป็นความร่วมมือในการลงทุนระยะยาวระหว่างสถาบันการศึกษา
อุตสาหกรรมผลิตโดรนและรัฐบาล เพื่อช่วยให้ FAA สามารถทางาน
ร่วมกับสมาชิกศูนย์และ บริษัท ในเครือเพื่อทาการวิจัยด้านการ
วางแผนและการออกแบบน่านฟ้า สนามบิน และสิ่งแวดล้อมรวมถึง
ความปลอดภัยในการบิน
ปัจจุบันมีเครื่องโดรนอยู่ 1.65 ล้านเครื่องทั้งเพื่อสันทนาการและการพาณิชย์ และคาดว่าจานวนจะเพิม่ ขึ้นถึง 2.31 ล้านเครื่องในปี 2567 ซึ่ง
ทางกระทรวงการขนส่งก็พยายามหาทางกาหนดระเบียบเพื่อให้การใช้โดรนมีความปลอดภัย มีการประชุมหารือร่วมกับ AASHTO เพื่อให้การใช้โด
รนมีความปลอดภัยในการใช้งานประจาวัน กระทรวงการขนส่ง ยังเป็นส่วนสาคัญในการช่วยปฏิบตั กิ ารโดรนในเชิงพาณิชย์ ตัวอย่างเช่น บริษัท
ด้านการจัดส่งสินค้าโดยใช้โดรนแห่งใหม่ที่เปิดตัวโดย United Parcel Service ในปี 2562 ซึ่งมีชื่อว่า UPS Flight Forward, Inc. ซึ่งพัฒนาขึ้นจาก
โครงการนาร่องร่วมกับ บริษัท ผู้ผลิตโดรน Matternet เพื่อจัดส่งครุภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล WakeMed ใน Raleigh, NC;
โปรแกรมที่ดูแลโดย North Carolina Department of Transportation
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งบบูรณะทางและสะพาน
กรรมาธิการการขนส่งรัฐโอกลาโฮมาได้อนุมัติงบ 880 ล้านดอลลาร์ เพื่อบูรณะปรับปรุงถนนและสะพานของเขตโอกลาโฮมาของรัฐ ระหว่างปี
2564 – 2568 เป็นแผนงานของกรมการขนส่งรัฐ เพื่อก่อสร้างสะพานใหม่แทนสะพานเก่า 313 แห่ง โดยในจานวนนี้ 151 แห่ง โครงสร้างหมดสภาพ
การใช้งานแล้ว และเพื่อปรับปรุงทางหลวงของรัฐ 585 ไมล์ ในอีก 5 ปีข้างหน้า โครงข่ายถนนในเขตโอกลาโฮมานี้มีมากถึงร้อยละ 73 และสะพานมี
มากถึงร้อยละ 60 ของทั้งรัฐ
กองทุนโครงการ CIRB ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2549 โดย House Bill 1176 ได้สนับสนุนโครงการระบบขนส่งระดับมณฑลเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์
ในช่วง 14 ปีที่ผ่านมา และแผน CIRB ฉบับปรับปรุงสาหรับปีงบประมาณ 2564-2568 ประกอบด้วยโครงการ 209 โครงการ ในเขตโอคลาโฮมา
ทั้งหมด 77 แห่ง ทางกรมขนส่งรัฐกล่าวเพิม่ เติมว่าจะทางานร่วมกับ แขวงการทาง แปดแห่งเพื่อจัดลาดับความสาคัญของโครงการที่มคี วามต้องการ
สูงสุดในแต่ละเขตและใช้ประโยชน์สูงสุดจากแหล่งเงินทุนของรัฐ รัฐบาลกลาง ท้องถิ่นและชนเผ่า และยอมให้เขตต่างๆร่วมกันทาโครงการที่มีขนาด
ใหญ่มากเกินความสามารถของเขตเดียว โดยโครงการที่จะดาเนินการที่สาคัญๆ ได้แก่
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•

การรื้อก่อสร้างสะพาน Kingfisher County bridge ที่เสียหายจากน้าท่วมเมื่อปี 2562 และเสียหายมากเกิน
จะซ่อมแซม จึงต้องก่อสร้างใหม่ดว้ ยงบประมาณ 2 ล้านดอลลาร์

•

ก่อสร้างบูรณะทางหลวงที่เป็นทางเชื่อมต่อไปยังทางหลวงระหว่างรัฐ I-40 ด้วยงบประมาณ 4.5 ล้านดอลลาร์
ที่ร่วมงานปรับปรุงทางข้ามทางรถไฟด้วย

•

บูรณะปรับปรุง ขยายสะพาน McCurtain County bridge ที่เดิมเป็นแบบหนึ่งช่องจราจรครึ่ง ยาว 180 ม.
เป็นสะพานสองช่องจราจร โดยปรับปรุงเรขาคณิตด้านแนวสะพานและระยะมองเห็นให้ขับปลอดภัยมากขึ้น
ด้วยงบประมาณ กว่า 3 ล้านดอลลาร์

แก้ปัญหาละการควบค ุมรถ
กรมการขนส่งรัฐเท็กซัสได้เปิดตัวเกมเสมือนจริงบนเว็บตัวใหม่ที่มีชื่อ
ว่า“ Dart those Distractions” เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
อันตรายจากการขับรถที่เสียสมาธิหรือละจากการควบคุมรถ ในหมูผ่ ู้ขับขี่
รถยนต์ในรัฐเท็กซัสในรูปแบบ การโต้ตอบและการมีส่วนร่วมที่เป็นเกม
เหมาะกับคนทุกวัย ทางกรมระบุว่าเหตุรถชนกันในรัฐ หนึ่งในห้ามีเหตุมา
จากขาดสมาธิหรือละการควบคุมรถ และเกมดังกล่าวเป็นส่วนประกอบ

ของโซเชียลมีเดีย #EndTheStreakTX นิยมกันกว้างขวางจากการบอก
ปากต่อปาก ซึ่งเกมนี้ช่วยกระตุ้นให้ผู้ขับขี่ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ปลอดภัยมาก
ขึ้นขณะอยู่หลังพวงมาลัย เช่นคาดเข็มขัดนิรภัย ขับรถโดยจากัดความเร็ว
ห้ามโทรหรือส่งข้อความขณะขับรถ
และไม่ขับรถภายใต้อิทธิพลของ
แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดอื่น ๆ

คนขับรถทุกคนมีโอกาสขาดสมาธิขณะขับรถและเกิดการสูญเสียชีวติ ได้ จึง
เป็นหน้าที่ของทางการที่ต้องเตือนให้คนขับรถรับรู้อันตราย เพื่อป้องกันมิให้เกิด
เหตุชนกันจากสาเหตุนี้ เกมนี้เป็นแนวทางหนึ่งที่จะชี้ให้คนขับรถเห็นถึงอันตราย
ในการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ
ทางองค์กรกล่าวเพิ่มเติมว่าเกมบนเว็บนี้ ได้รับแรงบันดาลใจ จาก “
การประกวดคาร์นิวลั แบบคลาสสิก” โดยผู้เล่นจะปาลูกดอกไปที่กระจกหน้า
รถเพื่อตีลูกโป่งที่เป็นสัญลักษณ์ของการรบกวนขณะขับขี่
เช่นการ
รับประทานอาหาร การปรับคลื่นวิทยุ หรือการปรับอุปกรณ์นาทาง การดูแล
ตัวเอง เช่น การหวีผม แต่งหน้า ขณะขับรถ ผู้เล่นใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บ
เล็ตเครื่องใดก็ได้ โดยไปที่ http://www.dartthosedistractions.com
หรือผู้เล่นสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปเพื่อเข้าถึงเกม
ผ่าน Quick Response หรือ QR Code ข้อสาคัญ อย่าเผลอ เล่นเกมนี้
ขณะขับรถด้วยแล้วกัน
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ปรับปร ุงทางเพื่องานฉ ุกเฉิน
กรมการขนส่งรัฐไอดาโฮ กล่าวว่า มีเครื่องมือ Traffic Tracker คอยติดตามดูสภาพการจราจรเปลี่ยนแปลงและรูปแบบการจราจรในแต่ละวัน ณ
เวลานั้นๆ ข้อมูลนี้พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพและจัดการเหตุฉุกเฉิน แต่ในสภาวะที่ถูกกระทบจากการระบาดใหญ่
ของ COVID-19 ในหลายเดือนที่ผา่ นมา ข้อมูลดังกล่าวใช้งานไม่ค่อยได้ผล จนต้องมีการอัพเดดใหม่ โดยแสดงผลออกมาเป็นแบบเปรียบเทียบผลเฉลีย่
เป็นรายเดือนต่อเดือนเปรียบเทียบกับของปีที่แล้ว ข้อมูลเปรียบเทียบนี้ทาให้เห็นถึงผลกระทบจากโรคระบาดทีม่ ีต่อการจราจรของทั้งรัฐ

ตลอดห้าปีที่ผ่านมา จานวนรถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากการขยายตัวอย่างมากของเศรษฐกิจของรัฐ แล้วปริมาณจราจรมาลดลงช่วง
มีนาคมและเมษายนที่ผ่านมา แล้วกลับเพิ่มขึ้นอีกอย่างรวดเร็วช่วงเดือนพฤษภาคม แต่ก็ยังมีปริมาณน้อยกว่าเมื่อเทียบเดือนต่อเดือนกับปีทแี่ ล้ว ด้วย
ข้อจากัดบางประการ จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นมีการเดินทางไปยังพื้นที่ห่างไกลของรัฐเช่นเทือกเขาตอนกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปยังเขต Boise
County ทาให้มียานพาหนะมากขึ้นบนทางหลวงไอดาโฮหมายเลข 55 และ 21 ซึ่งเป็นสัญญาณให้เห็นว่าผู้คนเดินทางออกจากศูนย์กลางที่มี
ประชากรหนาแน่นเพื่อไปยังที่ห่างไกลผู้คนน้อย ในช่วงที่มีการระบาด

ข้อกาหนดมาตรฐานวัสด ุก่อสร้างใหม่ AASHTO
AASHTO Issues Final 2020 Material Standards Update
The American Association of State Highway and Transportation Officials, AASHTO ได้เผยแพร่เอกสาร Standard Specifications for Transportation
Materials and Methods of Sampling and Testing, 40th Edition. ซึ่งเป็นการ
ปรับปรุงครั้งที่สามในปี 2563 นี้ ในการปรับปรุงครั้งสุดท้ายนีม้ ีมาตรฐานใหม่ 8 เรื่อง
และปรับปรุงของเดิม 19 เรื่อง โดยมีการเปลีย่ นด้าน Geotechnical วัสดุแอสฟัลต์
วัสดุมวลรวมต่างๆและมาตรฐานการผสม สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นได้แก่ Hydraulic
cement และ ปูนขาว คอนกรีตสด คอนกรีตแข็งตัวแล้ว เรื่องผิวทาง การดูแลรักษา
ทางและสะพาน และกระบวนการ Quality assurance กับสิ่งแวดล้อม
คนที่สนใจในเอกสารนี้ เข้าไปดูและสั่งซื้อได้ที่ AASHTO Store online และ
ค้นหาเอกสารจากหมายเลข HM-40
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1 หนุ่มคนหนึ่งในแคนนาดา ถูกตารวจจับฐานขับรถเร็ว เขาแก้ตวั กับ
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ตารวจว่า เขาเพิ่งกินอาหารปรุงด้วยเนือ้ ไก่และเครื่องเทศร้อนแรง ทาให้เขา
ท้องเสีย จึงต้องรีบเร่งเพื่อหาห้องน้า ตารวจไม่เชื่อ เพราะความเร็วที่เขาใช้
นั้น 170 กม/ชม จึงปรับเขาอย่างหนักฐานขับรถเร็ว และขับรถโดยไม่มีผู้
แนะนากากับอยู่ดว้ ย
*** คงอายุยังน้อยมาก ไม่ถึงวัยที่จะขับรถเพียงลาพัง การแก้ตวั จึงดูไม่มี
เหตุผลพอ น่าจะโดนอีกข้อหานะคือขับรถโดยไม่มีใบอนุญาติขับขี่ คงไม่มี
เส้นใหญ่ด้วย เรื่องจึงจบลงด้วยเสียค่าปรับ ไม่เดือดร้อนถึงอัยการ

ชายอเมริกัน ขณะขับรถอยู่บนทางหลวงในรัฐอาริโซน่า ใกล้เมือง ทัค
สัน รถเสียหลักวิ่งข้ามเกาะกลางและพุ่งเข้าชนกับต้นกระบองเพชร Sagauro จนกระบองเพชรพุ่งทะลุกระจกหน้าเข้าไปในรถ แต่โชคดีเขาไม่ได้รับ
อันตราย ตารวจพบว่าเขาดื่มสุราแล้วขับรถ จึงถูกปรับข้อหาดื่มสุราแล้วขับ
รถ ต้นกระบองเพชร Sagauro นี้เป็นไม้หวงห้ามของรัฐด้วย แต่ไม่มีข่าวว่า
เขาถูกจับปรับฐานทาลายไม้หวงห้ามหรือไม่

*** โชคดีเหตุเกิดในสหรัฐฯ ถ้าเป็นสารขันประเทศ จะถูกข้อหาดื่มแล้วขับ
ขับรถโดยประมาท ทาให้ทรัพย์สินราชการเสียหาย ทาลายกระบองเพชรที่
เป็นไม้หวงห้ามของรัฐ เพราะแค่เก็บเห็ดในป่ายังผิดแล้วเลย
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ในเมืองแอนแลนต้า สหรัฐฯ รถขนเงินหุ้มเกราะคันหนึ่งวิ่งไปตามทาง
หลวงระหว่างรัฐ I-285 แล้วประตูก็เปิดออกโดยอุบติเหตุ มีเงินสดๆ 175,000
ดอลลาร์ปลิวออกมากระจายเต็มถนน รถที่วิ่งตามมา จอดรถลงเก็บเงินเหล่านั้น
กัน แต่ก็มีคนดีเกิดขึ้น เขาส่งเงินคืนให้ 2,094 ดอลลาร์ โดยกล่าวว่า เขาไม่
ต้องการถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินเหล่านี้
*** ส่วนมากคงเก็บเงียบไว้ เพราะไม่มีหลักฐานว่าใครเอาไปเท่าไร เงินก็ไม่มี
เครื่องหมาย และมันก็ปลิวมาในอากาศด้วย เจ้าของเงินก็คงไม่เสียหาย เพราะ
มีประกันอยูแ่ ล้ว

หลักสูตรการฝึกอบรม
1. หลักสูตร เทคนิคงานก่อสร้างและบารุงรักษาสะพาน
รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2563
2. หลักสูตร Road Safety Audit
รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 26—28 สิงหาคม 2563

Download ใบสมัครได้ที่ http://www.roadassothai.com

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
ROADS ASSOCIATION OF THAILAND

เชิญเข้าชม web site ของสมาคมทางหลวง www.roadassothai.com
สานักงาน : 216/11-12 อาคารสงขลา 2 ถนนบอนด์ สตรีท เมืองทองธานี ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0-2984-0836 โทรสาร 0-2984-0326
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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

