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ข่าวและกิจกรรม 
แผนที่ทางหลวงประเทศไทย ฉบับป 2565

สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย ไดจัดพิมพแผนท่ีทางหลวงประเทศไทย ฉบับป 2565 ชนิด  A3 มาตราสวน 1: 1,000,000   
ฉบับปรับปรุงใหม  สามารถใชงานในรูปแบบ E-Book ดวยการสแกน QR Code และใสรหัสลงทะเบียนภายในเลม 

โปรโมชั่นชวงเทศกาลปใหม   ส่ังซ้ือภายในเดือน มกราคม 2565 ราคาพิเศษ  เพียงเลมละ  150.- บาท  (ราคาน้ียังไมรวมคาจัดสง)  
สามารถส่ังซ้ือไดท่ีสมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย  02-984-0836, 086-344-0555, 089-777-1283 หรือ ติดตอ น.ส.นรินรัตน 
นิทัศนานันท  081-750-0053
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ข่าวและกิจกรรม 
สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทยประชุมหารือเพ่ือพิจารณาแนวทางการดําเนินงานในป 2565

นายกสมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย 
กรรมการบริหาร พรอมดวยเจาหนาท่ีสมาคมฯ 
ประชุมหารือ เพื่ อพิจารณาแนวทางการ
ดําเนินงานในป 2565 ในวันท่ี 9 ธันวาคม 
2564 เวลา 17.30 น. ณ หองประชุมชั้น 2 
สํานักงานสมาคมทางหลวงฯ เมืองทองธานี
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ข่าวและกิจกรรม 
กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทรับรางวัล IRF GRAA 2021

สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย รวมแสดงความยินดีกับ "กรมทางหลวง 
(Department of Highways) และ กรมทางหลวงชนบท (Department of Rural Roads)"  
ท่ีไดรับรางวัล "2021 Global Road Achievement Awards" จาก International Road 
Federation ในการประชุม The 18th IRF World Meeting & Exhibition เม่ือวันท่ี 9
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

• รางวัลดานงานวิจัย (Research) 
โครงการ "Field Monitoring of Road Pavement Responses and their 

Performance in Thailand" กรมทางหลวง, กระทรวงคมนาคม ประเทศไทย

• รางวัลดานความปลอดภัย (Safety)
โครงการ "Integrated Road Safety Management System Development 

Project" กรมทางหลวงชนบท, กระทรวงคมนาคม ประเทศไทย
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ข่าวและกิจกรรม 
16th World Winter Service and Road Resilience Congress, PIARC, Calgary 2022

สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ วิศวกร นักศึกษา และผูสนใจ เขารวมในงานประชุม the 
PIARC XVI World Winter Service and Road Resilience Congress จัดโดยสมาคมทางหลวงโลก ( World Road 
Association, PIARC) รวมกับ หนวยงานขนสงประเทศเทศแคนาดา (Transport Canada) และเมืองเจาภาพจัดงาน (Calgary 
city) ระหวางวันที่ 7-11 กุมภาพันธ 2565 ในรูปแบบออนไลน

สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเขารวมการประชุมฯไดท่ี 
• Congress Website : https://www.piarc-calgary2022.org/
• PIARC Call for Papers : https://www.piarc.org/en/activities/International-Winter-Road-Congresses-World-Road-

Association/International-Winter-Road-Congress-Calgary-2022
• Partnership program : https://drive.google.com/file/d/1U7j1x-2SUB_cVqyMpebDcwfzslRYo2kF/view?usp=sharing

https://www.piarc-calgary2022.org/
https://www.piarc.org/en/activities/International-Winter-Road-Congresses-World-Road-Association/International-Winter-Road-Congress-Calgary-2022
https://drive.google.com/file/d/1U7j1x-2SUB_cVqyMpebDcwfzslRYo2kF/view?usp=sharing
https://www.piarc.org/ressources/documents/XVI-World-Winter-Service-and-Road-Resilience-Congress-Calgary-2022-PIARC/9f5dccd-33883-Bulletin-1-XVIth-World-Winter-Service-and-Road-Resilience-Congress-Calgary-2022-PIARC.pdf
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ข่าวและกิจกรรม 
สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย จัดฝกอบรมออนไลน 

สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย ไดจัดฝกอบรมออนไลน 

• หลักสูตร ROAD SAFETY AUDIT รุนที่ 13 ระหวางวันที่ 
3-5 พฤศจิกายน 2564 ในการอบรมครั้งน้ี มีผูสนใจเขารับการ
อบรมจากภาครัฐและเอกชนจํานวน 20 คน เพื่อเพิ่มพูน
ความรูความเขาใจและเสริมทักษะดานการอํานวยความ
ปลอดภัยบนถนน ความปลอดภัยในพ้ืนที่กอสราง รวมถึงการ
ตรวจสอบความปลอดภัยบนถนน 

• หลักสูตร เทคนิคงานกอสรางและบํารุงรักษาสะพานทาง
หลวง รุนที่ 6 ระหวางวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2564 ในการ
อบรมครั้งน้ี มีผูสนใจเขารับการอบรมจากภาครัฐและเอกชน
จํานวน 8 คน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความเขาใจและเสริมทักษะ
ดานเทคนิคงานกอสราง การตรวจสอบและการบํารุงรักษา
สะพาน

• หลักสูตร การออกแบบและควบคุมคุณภาพโครงสรางผิว
ทางและงาน บูรณะ  รุ นที่  1 8  ร ะหว า ง วั นที่  24-26 
พฤศจิกายน 2564 ในการอบรมครั้งน้ี มีผูสนใจเขารับการ
อบรมจากภาครัฐและเอกชนจํานวน 12 คน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ความเขาใจและเสริมทักษะดานการออกแบบและควบคุม
คุณภาพโครงสรางผิวทางและงานบูรณะปรับปรุงผิวทาง

• หลักสูตร ROAD SAFETY AUDIT รุนที่ 14 ระหวางวันที่ 
15-17 ธันวาคม 2564 ในการอบรมครั้งน้ี มีผูสนใจเขารับการ
อบรมจากภาครัฐและเอกชนจํานวน 8 คน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ความเขาใจและเสริมทักษะดานการอํานวยความปลอดภัยบน
ถนน ความปลอดภัยในพ้ืนที่กอสราง รวมถึงการตรวจสอบ
ความปลอดภัยบนถนน 

• หลักสูตร เทคนิคการออกแบบและกอสรางทางบนพ้ืนที่
เชิงลาด รุนที่ 10 ระหวางวันที่ 22-24 ธันวาคม 2564 ในการ
อบรมครั้งน้ี มีผูสนใจเขารับการอบรมจากภาครัฐและเอกชน
จํานวน 11 คน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความเขาใจและเสริมทักษะ
ดานเทคนิคการออกแบบ กอสรางทางบนพ้ืนที่เชิงลาด และ
ประยุกตใชวิธีการแกไขปญหาเชิงลาดในงานทางไดอยาง
ถูกตอง

ท้ังน้ี การจัดอบรมแบบออนไลน ของสมาคมฯ เปนไปตาม
มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)
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สาระน่ารู้ 
Bioretention Area หรือสวนรับน้ําฝนบนถนน

ตามแนวถนน Grand Avenue ใน South 

Minneapolis ท่ีมีการบูรณะกอสรางใหม จะพบส่ิงใหมๆ

แปลกตาจากเดิม แทนท่ีจะเห็นขอบคันหินก้ันระหวาง

ผิวจราจรกับเกาะกลางท่ีปลูกหญา จะเห็นขอบคันหินท่ี

กินลึกเขาไปในพ้ืนท่ีเกาะกลางท่ีปลูกหญา ดวยระบบ

การระบายนํ้าท่ีแทนการสงนํ้าไปยังทอระบายนํ้า แต

กลับสงนํ้ากลับไปยังถนน ดวยเทคโนโลยีท่ีเรียกวา 

Bioretention Areas หรือสวนรับนํ้าฝนของถนน ซึ่ง

นํามาใชเพ่ือบริหารจัดการกับนํ้าฝนใหมีผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด หรือเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดย

ตลอดเสนทาง ท่ีทําการบูรณะปรับปรุงยาวราว 3 กม. 

น้ี จะมีสวนรับนํ้าฝนน้ี 126 จุด

นํ้าฝนท่ีตกลงบนถนนในเมืองน้ัน มักถูกละเลย

ดานส่ิงแวดลอม ถามันเปนไปตามท่ีออกแบบไว คือเม่ือ

ฝนตกลงมาก็ไหลลงสูทอระบาย แลวเราก็มองไมเห็น 

แตนํ้าน้ีจะไหลตอไปไปสูแหลงนํ้า ซึ่งอาจกอมลภาวะ

จากส่ิงปนเปอนบนผิวถนนหรือของเสียจากรถยนต 

หรือ ปุย ยาฆาแมลงท่ีใหกับหญา อยางในรัฐมีนนีส

โซตา มันไหลลงสูทะเลสาบ ลําธารหรือแมนํ้า ซึ่งอาจ

เปนอันตรายตอสัตวนํ้า

ระบบสวนรับนํ้าฝนน้ี ถูกออกแบบมาเพ่ือลด

นํ้าฝนท่ีจะไหลลงสูระบบระบายนํ้า ดวยการใหมันซึมลง

ดิน ซึ่งจะถูกกรองโดยพืชและดินและไหลลงดินไป หัวใจ

ของโครงสรางพ้ืนฐานสีเขียวน้ีคือการพยายามให

กลมกลืนกับส่ิงท่ีมีอยูกอนท่ีจะพัฒนา กอนท่ีจะมีแนว

ถนน บานและอาคารตางๆ ซึ่งเม่ือฝนตก โดยท่ัวไปแลว

นํ้าจะซึมลงสูพ้ืนดินหรือลงไปในแมนํ้า ทะเลสาบ และ

ลําธาร โดยไมไดรับมลพิษมากมาย และสวนน้ีพยายาม

ปลูกดวยพืชทองถ่ิน เพ่ือใหเหมาะกับสภาพแวดลอม 

ดูแลรักษางาย ดวยระบบน้ีสามารถดักนํ้าไวไดถึง 5 

แสนแกลลอนมิใหลงสูระบบระบายนํ้า ระบบสวนรับ

นํ้าฝนไมใชวิธีการเดียว ยังมีวิธี tree trenches ซึ่งวิธีน้ี 

มีลักษณะคลายกับการปลูกตนไมขางทางแบบดั้งเดิม 

แตก็มีการตัดขอบคันถนนเพ่ือใหนํ้าฝนกรองเขาไปในดิน

ของถนน การทําอยางน้ี ไมมีคาใชจายสูงข้ึน เพราะ

เพียงแคการปรับแตงสิ่งท่ีมีอยูแลว และมีการใชพืชแทน

คอนกรีตอีกดวย การดําเนินการทําข้ึนโดยกรมการ

ขนสง แตเ ม่ือกฎหมายใหอํานาจในปหนา ก็ทําให

ทํางานงายข้ึน และจะมีสวนรับนํ้าฝนแบบน้ีมากข้ึน 

สําหรับชาวบานท่ียังไมมีระบบสวนรับนํ้าฝนในพ้ืนท่ี ก็

สามารถชวยทําข้ึนเองได เพราะทางกรมมีปญหาเร่ือง

งบประมาณจํากัด ชาวบานขอแบบและขอแนะนําได

ระบบ Bioretention น้ันเปนแองตื้นๆ ท่ีถม

ดวยทราย ปดดวยหญาหรือฟาง แลวปลูกพืช

คลุมดินใหทึบๆ เม่ือนําฝนไหลเขาในแอง จะคอยๆ

ซึมลงใตดินผานการกรองของดิน และลงสูแหลง

นํ้าใตดิน และบางสวนพืชก็นําไปใชดวย พ้ืนท่ี 

Bioretention Areas น้ี จะใหนํ้าเออรอระบายได

ลึกราว 15 - 20 ซม. และมีชองระบายนํ้าลน เพื่อ

ปองกันนํ้าทวมถนน หากมีฝนตกหนักมากๆ ใน

กรณีท่ีดินทึบนํ้ามากๆ และหรือตองการระบายนํ้า

ออกเร็วๆ อาจใชทอเจาะรูพรุนชวยระบายนํ้าไปสู

ระบบทอระบายนํ้าได

เซลล Bioretention มักจะถูกขุดลึกลงไป 

1.2 เมตร ข้ึนอยู กับสภาพทองถ่ิน โดยท่ัวไป 

เซลลควรมีขนาด คูมือบางเลมแนะนําความกวาง

ข้ันต่ํา 4.5 เมตร แตก็เคยมีเซลล bioretention ท่ี

แคบกวามาก ในเกาะลานจอดรถและทํางานไดดี 

โดยไมคํานึงถึงขนาด ตัวกรองบางประเภทควร

ครอบคลุมดานลางของการขุด โดยท่ัวไปจะใชผา

กรอง geotext แตมีแนวโนมท่ีจะอุดตัน ดังน้ัน 

วิศวกรบางคนจึงแนะนําใหใชกรวดหยาบ กรวด

ละเอียด และทราย

และปดทับบนดวยดินรวนปนทราย ควรจัด

ระดับพ้ืนท่ีเพ่ือใหมีความลึกของบอ 15 - 20 ซม. 

ข้ึนอยูกับสภาพของพื้นท่ี จํานวนบอมากหรือนอย

อาจจะเหมาะสม ควรปลูกในพ้ืนท่ีท่ีมีไมยืนตน

เปนไมลมลุก พุมไม ตนไมท่ีสามารถทนตอการ

ตกตะกอนและสภาพนํ้า เค็ม เปนค ร้ังคราว 

(เน่ืองจากเกลือของถนน) ควรคลุมดินดวยดิน

ละเอียด 5 - 8 ซม. คลุมดวยหญา ไมเน้ือแข็งหั่น

ฝอย
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สาระน่ารู้ 
โครงการเก็บขยะในเมือง

ผูวาการรัฐเพนซิลวาเนีย นาย Tom Wolf ประกาศแผนการเก็บ
ขยะเพื่อรณรงคใหเลิกทิ้งขยะกัน โดยใหผูมีสวนรวม มากกวา 100 คน
จากรัฐบาลของรัฐและทองถ่ิน ภาคธุรกิจ สภานิติบัญญัติ และอื่นๆ 
รวมถึงความคิดริเร่ิมและขอเสนอแนะตางๆเพ่ือทําการเก็บขยะมากกวา 
500 ลานช้ินท่ีกระจัดกระจายไปท่ัวท้ังรัฐ เพราะรัฐ เพนซิลเวเนีย เปน
สถานท่ีท่ีดีในการอยูอาศัย ทํางาน และเลี้ยงดูครอบครัว มันเปนรัฐท่ี
สวยงามดวยภูมิประเทศท่ีสวยงามและทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณ แตมีปญหาเร่ืองขยะ  ขยะสงผลเสียตอส่ิงแวดลอมและชุมชน 
เปนการส้ินเปลืองเงินภาษีของผูเสียภาษี ท่ีตองใชงบถึงปละ 14 ลาน
ดอลลารในการกําจัดขยะ ตามแผนน้ี เปนวิธีแกปญหาท่ีชาวเพนซิลเวเนีย
ท้ัง 13 ลานคนสามารถมีสวนรวมได  ทุกคนตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม
เพียงไมท้ิงขยะ แตตองเก็บขยะใหถูกท่ี ทางการจัดท่ีท้ิงขยะไวให ก็จะทํา
ใหชุมชนมีความเปนอยูและสุขอนามัยดีข้ึน ส้ินเปลืองงบจัดเก็บลง ตาม
แผนน้ี ทางการไดเสนอขอแนะนํา 16 ขอ และน่ีเปนบางสวนของ
ขอแนะนําน้ัน 

• ทุกองคกรตองรวมมือกันในแผนการรณรงคไมท้ิงขยะน้ี
• กรมการขนสงรัฐ ตองวิเคราะห วาจะจัดท่ี ท่ีไหนและอยางไร 

เพื่อใหแนใจวามีเครื่องมือลดขยะท่ีเหมาะสมในสถานท่ีสาธารณะ

• จัดใหมีการทําการ recycling เพ่ือนําของเกา กลับมาใชไดอีก 
เปนทางลดขยะไดอยางดี และตองจัดในรูปของการพาณิชยดวย

• กรมอนุรักษและทรัพยากรธรรมชาติ (DCNR)  ชวยกําหนดให
รานอาหารเลิกใชกลองอาหารท่ีใชแลวท้ิง และจัดใหมีการทําปุย
หมัก โดยใชของเหลือจากรานอาหารมาหมักเปนปุย

• ตํารวจของรัฐปฏิบัติการ Clean Sweep ตอไป และตองเขมงวด 
ไมมีการผอนผันสําหรับคนท้ิงขยะบนถนน

• กระทรวงศึกษาธิการควรรวมหลักสูตรปองกันขยะมูลฝอยเขาไว
ในวิชาดานสิ่งแวดลอมของกระทรวงศึกษาธิการตอไป

• โครงการนํารองของคณะกรรมการประมงและเรือ รวมกับ DCNR 
เพื่อดูแลเรื่องการท้ิงแห อวนในการประมงอยางเหมาะสม ไมเปน
อันตรายตอสัตวนํ้า หรือทําลายสิ่งแวดลอมทางทะเล

คณะทํางานของแผนดังกลาวประกอบดวยผูเขารวม 17 คน จาก
หนวยงานปกครองสวนทองถ่ิน และในขอเสนอแนะของกลุมสําหรับ
รัฐบาลทองถ่ิน คือขอเสนอแนะท่ีจะ "สรางสรรคดวยการบํารุงรักษา
โครงสรางพ้ืนฐานของขยะสาธารณะ" แผนงานและงานส่ือสารนําเสนอ
โครงการ Tiny Can คือตั้งถังขยะขนาดเล็ก เพ่ือใหบานตางๆไดใชเพ่ือท้ิง
ขยะใหเปนท่ี 
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สาระน่ารู้ 
โครงการอุโมงค Hampton Roads Bridge-Tunnel 

โครงการกอสรางท่ีใหญท่ีสุดในประวัติศาสตรของกรมการขนสง

รัฐเวอรจีเนีย คือ การขยายอุโมงค the Hampton Roads Bridge-Tunnel 

โดยท่ีอุโมงคเดิมยาวราว 5.6 กม. กอสรางดวยวิธีการหลอสําเร็จแลวนําไป

จมลง ณ ท่ีกอสราง กอสรางเสร็จใชงานมาตั้งแตป 2500 แทนการเดินทาง

ดวยเฟอรร่ี ตองรองรับรถนับหม่ืนคันในปจจุบัน เกิดความคับคั่งมาก รถติด

ยาวเปน กม. จนตองขยายเพ่ือรองรับประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนถึง 1.7 ลานคน เปน

โครงการขยายทางหลวงเดิมยาวราว 16 กม. และกอสรางอุโมงคลอดแมนํ้า

ใหมอีกคูหน่ึง มูลคาโครงการราว 3,800 ลานดอลลาร

ทางกรมมอบงานน้ีใหบริษัทรวมคา Hampton Roads Connector 

Partners ซึ่งประกอบดวยบริษัท Dragados USA, Flatiron Constructors, 

Vinci Construction และ Dodin Campenon Bernard. HDR และ บริษัท 

Mott MacDonald ทําหนาท่ีรวมกันออกแบบ โดยมีบริษัท HDR ทําหนาท่ี

รวมบริหารโครงการ

โครงสรางเดิมน้ันเปนอุโมงค ขนาด 2 ชองจราจร 2 อุโมงคจมอยูใตนํ้า โดยมี 

เกาะเทียม 2 จุด เปนท่ีข้ึน-ลงอุโมงคเพ่ือตอไปยังสะพานบนฝง เช่ือมติดตอ

ระหวางเมือง Hampton และเมือง Norfolk. ปริมาณจราจร  ปจจุบันมากถึง

แสนคันตอวันในชวงเวลาเรงดวน โครงการขยายอุโมงคน้ี เปนสัญญาแบบ 

ออกแบบและกอสรางเพ่ือปรับปรุงการจราจรรอบๆทางหลวง I-64 ระหวาง 

Settlers Landing ใน Hampton และ I-564 ใน Norfolk โดยการเพ่ิมชอง

จราจรบนทางหลวง I-64 และไหลทางท่ีใชเดินรถไดในชวงเวลาเรงดวน ท้ัง

สองขางยาวราว 16 กม. และอุโมงคคู อีก 2 อุโมงค ยาวราว 5.6 กม. ขนาน

ขางอุโมงคเดิม ใชวิธีการกอสรางแบบเจาะดวยเคร่ืองเจาะอุโมงค Tunnel 

Boring Machine, TBM. เพ่ือเพ่ิมประสิทธ์ิภาพในการระบายรถจากเดิม 4 

ชองจราจรใหเปน 8 ชองจราจร 

บริษัท HDR ท่ีทําหนา ท่ีออกแบบ จะออกแบบการขยายถนน 

ออกแบบสะพานใหมแทนสะพานเดิม 27 แหง ออกแบบทางธรณีวิทยาของ

ฐานราก ระบบระบายนํ้า ส่ิงสาธารณูปโภคตางๆ การรักษาสภาวะแวดลอม 

ระบบขนสงอัจฉริยะ ITS ไฟฟาแสงสวางและไฟสัญญาณจราจร นอกจากน้ี 

ยังตองติดตอประสานขออนุญาตและกํากับดูแลใหเปนไปตามขอบังคับดาน

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม สัตวทะเลท่ีใกลสูญพันธุและผลกระทบตอนานนํ้า

และชายฝงทะเลดวย

โครงการน้ี เปนหน่ึงในโครงการออกแบบกอสรางท่ีใหญท่ีสุดใน

สหรัฐอเมริกา การขยายน้ีจะชวยบรรเทาความแออัด ปรับปรุงความ

ปลอดภัย และสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต คาดวาจะแลวเสร็จ

ในป 2568
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สาระน่ารู้ 
ถนนเลียบชายฝงทะเลมุมไบ 

Mumbai เมืองหลวงของอินเดีย ศูนยกลางทางการเงิน 

ประชากรราว 12.4 ลานคน อัดกันในพ้ืนท่ี 437 ตร. กม. ท่ี

ลอมรอบดวยทะเลจนไมมีทางขยายออกได ปริมาณรถท่ีเพ่ิมมาก

ข้ึนทําใหการเดินทางใชเวลามากข้ึน สภาพอากาศแยลง กระทบตอ

ความเปนอยูของชีวิตผูคน ทางเมืองจึงมีแผนบรรเทาปญหา

ขางตน ดวยการกอสรางทางหลวงเลียบชายฝงทะเลดานตะวันตก 

ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการกอสราง เปนทางหลวงขนาด 8 ชอง

จราจรความยาว 29.2 กม.มูลคาโครงการ 1,800 ลานดอลลาร 

เพ่ือรองรับรถ 1.3 แสนคันตอวัน สามารถลดเวลาเดินทางระหวาง

ตะวันตกกับดานใตของนครมุมไบท่ีตองใชเวลา 2 ช่ัวโมงเหลือเพียง 

40 นาที

SAI-SYSTRA คือกลุมวิศวกรท่ีปรึกษาทําการออกแบบ

สวนดานใตของโครงการทางหลวงน้ี ระยะทาง 2.7 กม มูลคา 306 

ลานดอลลาร มีงานกอสรางอุโมงคลอดใตทะเล ถนนและสะพาน

บนบก และทางแยกตางระดับท่ีเช่ือมทางสายน้ีกับ Bandra-Worli 

Sea Link ซึ่งนอกจากแกปญหาจราจรติดขัด มลภาวะอากาศแลว 

ยังมีการปรับภูมิทัศน ชายทะเลใหเปนพ้ืนท่ีพักผอน แตเน่ืองจาก

พ้ืนท่ีจํากัด จึงตองมีการถมทะเลเพ่ือขยายพ้ืนท่ีอีก 110 เฮคเตอร 

(1 เฮคเตอร = 6.25 ไร) และปองกันการกัดเซาะตางๆดวย ดังน้ัน

จึงตองใชการออกแบบทางหลวงแบบสามมิติเพ่ือออกแบบกําแพง

กันคลื่นกัดเซาะและใชเปนทางเดินเลนดวย รวมท้ังออกแบบทาง

แยกตางระดับ โดยใชซอฟแวร 3D drive-throughs in Open 

Roads Designer รวมกับระบบ BIM เพ่ือศึกษาการกัดเซาะของ

คลื่นตอกําแพงก้ันน้ีดวย และการทําแบบจําลองเพ่ือศึกษาการ

ออกแบบถนนบนพ้ืนท่ีถมทะเล ทําใหการออกแบบ คํานวณ

ปริมาณดินท่ีตองใชเพ่ือการถมทะเลน้ันทําไดงายและรวดเร็วมาก

ข้ึนกวาทําแบบเดิม และยังชวยใหสามารถปรับปรุงแกไขการ

ออกแบบไดดวยเวลานอยลงกวาคร่ึง ทําใหเห็นภาพถนนไดงาย

สะดวกชัดเจนข้ึน สะดวกตอคนพิจารณาอนุมัติแบบ การออกแบบ

ดวยวิธี OpenRoads Designer น้ี ชวยใหประหยัดคากอสราง  

ตัวอยางขอดีของซอฟแวรน้ีคือ จากการใชซอฟแวร 3D drive-

through ชวยใหเห็นวามีจุดหน่ึง กําแพงกันคล่ืนบังทัศนวิสัยของ

วิวทะเล และไดทําการแกไข

เ ม่ือโครงการน้ีแลวเสร็จ จะชวยลดความคับคั่งของ

การจราจร สงเสริมเศรษฐกิจของเมืองมุมไบ การเดินทาง

ปลอดภัยและรวดเร็วข้ึน ทางหลวงเลียบชายฝงน้ี จะชวยใหการ

เดินทางติดตอกันสะดวกข้ึน ชีวิตความเปนอยูประชาชนดีข้ึน ดวย

พื้นท่ีสีเขียวและท่ีพักผอนชายทะเล
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สาระน่ารู้ 
ขอใหลดภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง

จากท่ีราคาน้ํามันเชื้อเพลิงพุงสูงขึ้น 

ทางสภานิติบัญญัติ จึงขอให รัฐฟลอริดา

ผอนปรนลดภาษีนํ้ามันลงช่ัวคราวราว 6 

เดือน เพ่ือชวยเหลือผูใชรถ ทางผูวาการรัฐ 

รับวาเปนหนาท่ีท่ีตองชวย แตตําหนินโยบาย

ประธานาธิบดี โจ ไบเดนเร่ืองน้ี ทางรัฐ 

ป จจุ บัน  เ ก็บภา ษี นํ้ า มัน  26 .5  เซนต อ

แกลลอน และคาดวาจะเพ่ิมข้ึนเปน 27.3 เซน

ตอแกลลอน (น่ียังไมรวมภาษีรัฐบาลกลาง 

18.4 เซน และภาษีทองถ่ินท่ีแปรเปล่ียนตาม

พื้นท่ี) ตามดัชนีเงินเฟอ โดยจะเร่ิม 1 มก

ราคา ปหนา ทางรัฐเองพยายามชวยทุกคนท่ี

ต อง สู กับราคา นํ้ า มัน ท่ี เ พ่ิม สูง ข้ึน  ด วย

การหารือกับฝายนิติบัญญัติ เพื่อลด

ภาษีลงราว 1 พันลานดอลลาร ใน 6 

เดือนของปหนา แตจะเร่ิมเม่ือใด ข้ึนกับ

การพิจารณาของสภานิติบัญญัติ การ

ลดภาษีนํ้ามันคร้ังน้ี แนนอนตองกระทบ

ตองานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดเงินจาก

รายไดภาษีน้ี แมจะมีงบจากรัฐบาล

กลาง ท่ี เคยไดอยู แล ว  ปจจุ บัน น้ี  ผู

เดินทางในโอกาส Thank giving ตอง

ซื้อนํ้ามันในราคา 3.35 ดอลลารตอ

แกลลอน แพงกวารัฐอื่นๆในแถบทางใต

ของอิลลินอยส และสูงสุดนับจากป 

2557 

มีสองผูท่ีจะแขงชิงตําแหนงผูวาการรัฐ

ในป 2565 ออกมาเรียกรองใหผูวาการรัฐมี

บทบาทในเร่ืองภาษีนํ้ามันน้ี โดยขอใหตรึง

ภาษีไว และทําหนังสือถึงอัยการสูงสุด ให

ตรวจสอบบริษัทนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีอาจทํา

กิจการแบบผูกขาดซึ่งผิดกฎหมาย เปนปกติ

สําหรับนักการเมืองท่ีจะหาเสียงเม่ือใกล

กําหนดเลือกตั้งใหม ดวยการยกเอาเร่ืองภาษี

นํ้ามันมาโจมตีกัน หรือไมก็ยอมลดภาษีลง

เพียงเล็กนอย ซึ่งคนใชรถแถบไมรูสึกวาวา

ไดรับประโยชนเลย เชน เติมนํ้ามันแตละคร้ัง

ประหยัดไดเพียง 1 – 3 ดอลลาร ข้ึนกับขนาด

ของรถ
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สาระน่ารู้ 
งานกอสรางอุโมงคในชิลี 

อุโมงคน้ีกวางสุด 21 เมตร สูง 11.28 

เมตร จมอยูใตทะเลลึก 10 เมตร ระดับนํ้าข้ึน

ลงตางกันมากถึง 2 เมตร จากสภาพธรณี

พ้ืนท่ีท่ีเปนกรวด จึงใชวิธีเจาะของ  New 

Austrian Tunnel Method (NATM) และฉีด

พนช้ันแรกดวย shotcrete หนา 3 ซม. เพื่อ

ปองกันนํ้า จากน้ันฉีดพน shotcrete หนา 

23 ซม. เปนผนังอุโมงค

สวนของพ้ืนท่ี ท่ีมี นํ้าซึมเขา ใช  PVC 

หนา 1.5 มม. ฉาบปดระหวางช้ันแรกกับช้ันท่ี

สองของ shotcrete โดยมีการเสริมดวยแผน 

geotextile ขนาด 500กรัม/ตร.ม. และตา

ขาย Acma C-116 mesh.โดยมีความหนา

ของ shotcrete  40 ซม. และตาขายเหล็กไร

สนิม ขนาดผาศูนยกลาง 15 และ 22 มม 

ขัดกันขนาด 15 x 10 ซม.และปดทับช้ัน

สุดทายดวย polypropylene fibres ขนาด 2 

กก/ตร.ม. และ shotcrete หนา 10 ซม. เพื่อ

ปองกันไฟไหม มีการติดตั้งอุปกรณตรวจ

การจราจรและอื่นๆไวคอยติดตามเหตุการณ

ภายอุโมงคน้ีดวย

การเจาะอุโมงคน้ีเจาะเขามาท้ังสองทาง

และใชรถบรรทุกขนดินออกไป งานกอสราง

ทางโยธาไมมีปญหา แตปญหาการจัดการ

จราจรพ้ืนท่ีท่ีการจราจรหนาแนนมากถึง 2.5 

ลานคันตอวัน เปนเร่ืองท่ียุงยาก ตองจัดการ

ทางเลี่ยง และเพราะเปนท่ีอยูอาศัยหนาแนน 

เสียงและการรบกวนจากงานกอสรางเปนส่ิง

ท่ีตองคอยดูแลไมใหกระทบตอผูอยูอาศัย มี

การกอสรางกําแพงกันเสียง และอุปกรณ

กําจัดฝุน ระหวางการกอสราง

โครงการน้ี เปนสัญญาระบบ build, 

operate, transfer (BOT)

ประเทศชิลี มีสินแรทองแดงมาก เปน

รายไดหลักท่ีทําให  GDP เพิ่มสูง ข้ึน เ ม่ือ

เศรษฐกิจดี ก็มีประชากรจากชนบทและจาก

ประเทศเพ่ือนบานเขามาทํางานในเมืองมาก

ข้ึน ทําใหอาคารท่ีอยูอาศัยเพ่ิมข้ึน พรอมกับ

การจราจรท่ีคับคั่งมากข้ึน รัฐบาลไมไดลงทุน

การขนสงทางรางมานาน ทําใหใชรถยนต

เดินทางมากข้ึน จึงลงทุนพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานถนนมากมาย รวมท้ังอุโมงคเพ่ือแกไข

ปญหาการจราจรติดขัด 

โครงการกอสรางอุโมงคคู ใหม ในเมือง

หลวง ความยาว 1.5 กม.  มูลคา 353 ลาน

ดอลลาร จะเร่ิมกอสรางในป 2565 และจะใช

เวลากอสราง 3.5 ป

กอนหนาน้ีทางรัฐบาลไดกอสรางอุโมงค 

Kennedy ทางตะวันออกของตัวเมืองในป 

2556 เพ่ือแกปญหารถติดในเมืองหลวง 

มูลคาโครงการ 500 ลานดอลลาร โดยเร่ิม

จากงานกอสรางทางแยกตางระดับ ขามถนน 

Manquehue และ Kennedy Avenues และ

อุโมงคไปเช่ือมตอกับทางเลียบชายฝงทาง

เหนือ และตอนกลาง ซึ่งปจจุบันกอสราง

เสร็จเปดใชงานแลว และกําลังกอสรางสวนท่ี

สองทางตะวันออกของเมือง ซึ่งมีอุโมงคลอด

ใต ถนน Kennedy และขยายถนนเลี ยบ

ชายฝงทางดานใตของเมือง เพื่อใหบรรจบกับ

ทางเลียบชายฝงจากเหนือ ท่ีมีอุโมงคลอดใต

แมนํ้า Mapocho River ในโครงการน้ียังมี

การปรับปรุงวงเวียน Lo Saldes/Zujovic

Roundabout และขยายทางเลียบชายฝง

เหนือยาวออกไปจนถึง Padre Arteaga

งานสวนท่ียากและสําคัญคืออุ โมงค 

Kennedy ท่ียาว 1.2 กม. เปนอุโมงคขนาด 4 

ชองจราจรในแนวตะวันตก-ตะวันออก ใต

ถนน Kennedy ทําใหการเดินทางสะดวกข้ึน 

มีการปรับภูมิทัศนเปนสวนดวย พ้ืนท่ีสวนน้ีมี

การจราจรคับคั่งมากท่ีสุดของเมืองหลวง 

Santiago และมีแนวโนมขยายตัวมากท้ัง

อาคารท่ีอยูอาศัยและอาคารพาณิชย อุโมงคน้ี

จะชวยใหการเดินทางเร็วข้ึน สุขภาพผูคนดีข้ึน 

ชีวิตความเปนอยูดีข้ึนดวย
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สาระน่ารู้ 
ใชหมูไลนกท่ีสนามบิน 

ท่ีสนามบิน สคิปโฮล  (Schiphol airport) 

ในอัมสเตอรดัม เนอเธอรแลนด มีโครงการนํารอง

ทดลอง เปนเวลา 6 สัปดาห ใชหมูจํานวน 19 ตัว 

มาเพ่ือไลหานและนกตางๆท่ีมาหากินหัวบีนรูทในไร

แถวพ้ืนท่ีสนามบิน โดยปลอยใหหมูหากินอยูในคอก

กั้นพื้นท่ีราว 10 ไร ระหวางสองทางวิ่ง เพ่ือไลนกไป

ดวยในตัว เพราะนกอาจบินไปชนกับเคร่ืองบินท่ี

กํ า ลั ง บิน ข้ึน-ลงทางวิ่ ง  ห รือ ถูกดู ด เข า ไป ใน

เคร่ืองยนต เม่ือสองปกอน เคร่ืองบินสายการบิน 

KLM โบอิ้ง 747 ถูกนกชนจนตองบินกลับลงจอด 

และเชนกันขาวเคร่ืองบินอเมริกันแอรไลนตองรอน

ลงจอดในแมนํ้าฮัดสัน เพราะเครื่องยนตดับเน่ืองจาก

ดูดนกเขาไปในเครื่องยนตจนเครื่องยนตดับ

ท่ี สน าม บิน  สคิ ป โ ฮล  น้ี  นั บแต เ ดื อน

พฤศจิกายน 2561 มา มีนกชนเคร่ืองบิน 565 ครั้ง 

โดยเฉพาะชวงฤดูรอนจะเกิดมาก แมชวงท่ีโรค

ระบาดโควิด เท่ียวบินลดลง ก็ยังเกิดเหตุถึง 259 

คร้ัง ทางสนามบินจึงถือเปนความเส่ียงอันตราย

มากท่ีตองปองกัน เพราะรอบๆสนามบินเปนพ้ืนท่ี

เกษตรท่ีดึงดูดนกหรือหานใหมากินหัวบีทรูท ท่ี

หลงเหลือจากการเก็บเกี่ยว  ไดติดตั้งอุปกรณไลนก

ดวยเสียง หรือแสงเลเซอรถึง 20 จุด เม่ือปลอย

หมูมาแทน ก็จะกินหัวบีทรูทและไลนกกับหานไปใน

ตัว จากท่ีทดลองมา ไดผลดี ทางสนามบินจึงมี

แผนจะขยายพ้ืนท่ีออกไปอีก เพราะจํานวนหานน้ี

เพิ่มมากข้ึน 10 เทาจากเม่ือป 2513 มันเปนสัตว 

ดังน้ันการจัดการกับมันตองทําใหดี การใชหมูน้ันดี

ตรงท่ีแยงอาหารและไลหานกับนกไปดวย

หลังการทดลองพบวาไดผลดี มีหานนอยลง
มาก ทางสนามบินจึงคิดจะขยายโครงการออกไป
อีก เพราะสนามบินน้ีตั้งอยูบนพ้ืนท่ีชุมนํ้า มีพืช
ธรรมชาติและเกษตรกรทําการเพราะปลูกมาก เปน
ส่ิงดึงดูใหนกมาหากินมาก เปนความเส่ียงตอ
เครื่องบิน

แมวาเสียงเคร่ืองบินวิ่งแท็กซี่หรือบินข้ึน-

ลงจะดังมาก แตพวกหมูไมรูสึกไมสนใจ ยังคง

แกว งหางอย า ง มีความ สุข  นั กวิ จั ย จาก

มหาวิทยาลัย กลาวถึงพฤติกรรมของหมูวา 

เม่ืออยูในคอก หมูเปนสัตวท่ีชอบความเงียบ

สงบ เพ่ือการปฏิสัมพันธระหวางพวกมัน เสียง

ดังอาจรบกวนมัน  และในพ้ืนท่ีเปดขางนอก 

หมูอาจตกใจตอเสียงดังในระยะแรก แตแลวก็

ปรับตัวใหเคยชินได เหมือนคนท่ีอาศัยอยูใกล

ทางรถไฟ เราสังเกตไดจากการแกวงท่ีหางของ

มัน 



13

Roads Association of Thailand ÊÁÒ¤Á·Ò§ËÅÇ§áË‹§»ÃÐà·Èä·Â

สาระน่ารู้ 
เลขาธิการสหประชาชาติขอใหลดการสูญเสีย

ทุก ๆ  24  วิ นา ที มีคนตายจากอุ บัติ เหตุ รถชน กัน  1  คน 

สหประชาชาติจึงมีธีมใหลดความเร็วรถลงเพ่ือรักษาชีวิตและการ

บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะคนหนุมสาว รวมท้ังคนสูง

วัยและดอยสมรรถภาพ เลขาธิการสหประชาชาติจึงออกมาขอใหทุก

ประเทศและทุกภาคสวนท่ัวโลกรวมมือกันทําใหถนนปลอดภัยมากข้ึน 

โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีรายไดปานกลางและรายไดต่ําซึ่งมีอยูถึงรอย

ละ 90 ของโลกท่ีมีอัตราการตายในอุบัติเหตุสูง นอกจากน้ี ยัง

สนับสนุนใหรัฐสมาชิกทุกประเทศเขารวมอนุสัญญาวาดวยความ

ปลอดภัยทางถนนขององคการสหประชาชาติ และดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการของท้ังสังคม และกระตุนใหประเทศผูบริจาคท้ังหมด

เพ่ิมการสนับสนุนทางการเงินและทางเทคนิคท่ีจําเปนอยางยิ่งผาน

กองทุนความปลอดภัยทางถนนแหงสหประชาชาติ พวกเราทุกคนมี

สวนทําใหถนนปลอดภัย ซึ่งตองทําทุกวันทุกครั้งท่ีอยูบนถนน

วันรําลึกผูประสบภัยจากการจราจรทางถนนโลก The World 

Day of Remembrance for Road Traffic Victims จัดข้ึนในวัน

อาทิตยท่ีสามของเดือนพฤศจิกายนของทุกป เพ่ือเปนการรับทราบ

ตามความเหมาะสมของผูเสียหายจากอุบัติเหตุทางถนนและครอบครัว 

เร่ิมตนโดยมูลนิธิ Road Peace มูลนิธิการกุศลเหยื่ออุบัติเหตุทาง

ถนนของอังกฤษในป 1993 และไดรับการรับรองโดยสมัชชาใหญแหง

สหประชาชาติในป 2548
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สาระน่ารู้ 
มาเลเซียมีแผนพัฒนาระบบคมนาคม 

รัฐบาลมาเลเซียตั้งงบประมาณจํานวนมากเพื่อพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานดานการคมนาคมเพ่ือสงเสริมใหเศรษฐกิจของประเทศเติมใหญข้ึน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศจัดงบให 829.6 ลานดอลลาร เพื่อ

การพัฒนาน้ี โครงการหลัก 2 โครงการคือ ทางสายหลักในภาคกลางและทาง

สาย Pan-Borneo ซึ่งจะมีการระดมทุนเพ่ิมเติม เสนทางน้ีจะไดรับการบูรณะ

ใหเปนทางขนาด 4 ชองจราจร ไป 2 มา 2 คาดวาจะใชคากอสรางราว 211 

ลานดอลลาร และจะแบงงานกอสรางออกเปน 3 ตอน โดยมีงานกอสราง

สะพานใหม  3 แหง ทางแยกตางระดับ 1 แหง โดยมันจะเ ช่ือมโยง 

Sandakan, Kinabatangan, Beluran และ Telupid และจะแลวเสร็จในป 

2567

กองทุนอํานวยความสะดวกโครงสราง พ้ืนฐานชุดท่ีสามใหม  มี

งบประมาณ 48 ลานดอลลารสําหรับงานขนสง ในขณะเดียวกัน รัฐบาล

มาเลเซียจะใหทุนสนับสนุนโครงการตางๆ สําหรับถนนในทองถ่ิน รัฐบาล

มาเลเซียกําหนดงบประมาณ 456.74 ลานดอลลารสําหรับงานโครงสราง

พื้นฐานในซาบาห จะรวมงานปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน
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สาระน่ารู้ 
สะพาน Peljesac Bridge ในโคเอเชีย 

สะพาน Peljesac น้ี ออกแบบโดยวิศวกรชาว สโลวาเนีย เริ่มกอสรางเม่ือ 30 

เดือนกรกฎาคม 2561 กอสรางเสร็จเม่ือ 28 กรกฎาคม 2564 คาดวาจะเปดใชงาน

เดือนมิถุนายน 2565 เพราะยังมีงานเบ็ดเตล็ด เชนการเช่ือมส่ิงประกอบ การฉาบ

ผิวปองกันความช้ืน การกอสรางร้ัวก้ันและอื่นๆ และยังมีถนนอื่นๆท่ีมาเช่ือมตอกับ

สะพานยังไมเสร็จเรียบรอย  Peljesac เปนสะพาน 13 ชวง รวมความยาวท้ังหมด 

2,404 เมตร  เปนแบบ Cable stay 7 ชวง  ชวงกลางๆยาว 285 เมตร และท่ีชวง

ปลายสองขางของ cable stay ยาว 203.5 เมตร ตัวพ้ืนสะพานเปนเหล็กประกอบ

เสร็จจากโรงงาน ของบริษัท China Rail and Bridge Corporation สะพานสูง

จากระดับผิวนํ้า 98 เมตร และสูงจากพ้ืนทะเล 222 เมตร มีเสา Pylon สูง 124 

เมตร ตรงสองปลายของสะพานน้ี มีถนนเช่ือมสูแผนดิน โดยมีอุโมงค 2 แหง ท่ี 

Peljesac อุโมงค  Supava Tunnel ยาว 2,170 เมตร และอีกแหงยาว 450 

เมตร เปนสวนหน่ึงของถนนท่ีเช่ือมกับสะพาน เม่ือสะพาน Peljesac Bridge น้ี

เสร็จบริบูรณ มันจะเช่ือมโยงแผนดินใหญโคเอเชียท่ีเมือง Komarna ติดตอถึง

เมือง Brijesta บนแหลม Peljesac peninsula น่ันหมายความวารถไมตองวิ่ง

ออมบอสเนีย และ เฮอเซโกวีเนีย เพ่ือไปยังแหลมน้ี โครงการน้ีหนวยงานกํากับ

ดู แ ล ท า ง ข อ ง โ ค เ อ เ ชี ย ม อ บ ใ ห บ ริ ษั ท จี น  China Road and Bridge

Corporation ดําเนินการในป 2561 และกอสรางเสร็จกอนสัญญาถึง 6 เดือน 

เปนงานกอสรางแรกท่ีบริษัทจีนเขามาทําในสหภาพยุโรป คากอสรางสะพานรวม

ท้ังสิ้นประมาณ 420 ลานยูโร 
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สาระน่ารู้ 
สะพาน Peljesac Bridge ในโคเอเชีย (ตอ) 

เน่ืองจากสะพานน้ีตั้งอยูบนพื้นท่ีออนไหว

ตอแผนดินไหว และมีสภาพธรณีวิทยาของพื้น

ทะเลท่ีไมดี มีชั้นหินท่ีแปรเปล่ียนมาก จึงตองมี

การสํารวจทางธรณีวิทยาอยางละเอียด ทําการ

เจาะเก็บตัวอยางชั้นดินมาวิเคราะหมากมาย มี

การสํารวจสภาพพื้นดินนอกฝง (off-shore 

investigation, Shear wave survey) ดวยการ

ใชคล่ืนสงลงไปในดินและตรวจวัดระยะเวลาและ

สภาพคล่ืน ท่ีสทอนกลับขึ้ นมา เพื่ อ นํ ามา

วิเคราะหออกแบบฐานรากใหโครงสรางสะพาน

ตานแรงแผนดินไหวไดดวย

เน่ืองจากการเดินเรือในพื้นท่ีน้ี ตองเผ่ือชอง

ลอดท้ังดานกวางและสูงใหเพียงพอตอเรือท่ี

สัญจร จึงตองมีความกวางระหวางตอมอ 200 

เมตร และชองลอด 55 เมตร 
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หยุดรถคลายเครียด

เรื่องขําขัน

1. ตํารวจสกอตพบรถท่ีไมสมประกอบวิ่งบนถนนสายหลัก A9 ท่ีการ 

จราจรหนาแนนใกล Perth เพราะลอรถหายไปขางหน่ึง  ตํารวจเรียก

ใหจอดแลวจับกุมฐานใชรถท่ีมีสภาพอันตราย และยกรถน้ันออกไป

จากถนน 

*** ตองนับวาคนขับมีความสามารถพิเศษ ท่ีขับรถท่ีมีลอหายไปขาง

หน่ึงได โดยไมเกิดเหตุราย

3. ตํารวจอังกฤษเรียกคนข่ีจักรยานบนไหลทางของทางดวน สาย 

M25 ท่ีรถมาก ทางตอนใตของอังกฤษ ใหจอดเพราะอันตรายมาก 

ขณะท่ีรถอื่นวิ่งกันดวยความเร็ว 112 กม/ชมผานเขาไป ตามกฎหมาย 

จักรยานหามใชทางดวนอยูแลวดวย มีบอยคร้ัง ท่ีพวกคนสงอาหารข่ี

จักรยานบนทางดวนดวยความเร็วสูงซึ่งผิดกฎหมาย และทางผูให

บริการสงอาหารก็ถือวาพวกน้ีทําผิดกฎหมายจะถูกหามสงอาหารอีก

ตอไป ท้ังน้ีอาจเปนเพราะพวกสงอาหารน้ีมัวแตดูเสนทางจากมือถือ 

โดยไมทันรูวาวิ่งอยูบนทางดวน แตถึงอยางไรก็ผิดกฎหมายอยูดี 

*** แบบน้ีจะโดนขอหาเพ่ิม ฐานใชโทรศัพทขณะขับข่ียานพาหนะ

เดินทาง และการไวใจเสนทางตามมือถือน้ัน นาอันตรายมาก อาจถึง

ชีวิตอยางท่ีเกิดข้ึนบอยๆ

2. คนขับรถ Telsa ในแคนนาดาถูกจับปรับฐานขับรถประมาทเส่ียงตอ

อันตราย เพราะใชความเร็วถึง 150 กม/ชม ยิ่งกวาน้ันเม่ือตํารวจเขาไปใกล

รถ พบวา ท้ังคนขับและคนโดยสารปรับท่ีน่ังใหเอนในทานอนและกําลังหลับ

อยางสบาย ปลอยใหรถขับเคลื่อนเอง แมวา รถรุนน้ีเปนรถก่ึงอัตโนมัติ

ขับเคลื่อนเองได แตกฎหมายไมยอมใหรถขับเคลื่อนเองโดยไมมีคนกํากับ 

เขาถูกปรับฐานขับรถเร็ว และขับรถประมาทนาอันตราย 

*** ใจกลาและวางใจมากเกินไป ถาขนาดท้ังคนขับและคนโดยสารงวงหลับ

ท้ังคูแบบน้ี นาจะหาท่ีจอดพักงีบจะปลอดภัยกวา

4. ชายคนหน่ึงเห็นรถลากกําลังยกรถพอรชของเขาเพ่ือเตรียมลากออกไป

จากท่ีหามจอดท่ีตีเสนเหลืองสองเสนเปนเคร่ืองหมายหามจอด เขายินดี

จายคาปรับจอดรถผิดท่ี แตไมยอมจายคายกรถ จึงเอาเกาอี้มาน่ังขวางรถ

ลากไว และภรรยาเขาก็เอารถมาจอดลอกไวท่ีทายรถลากดวย และจะไมขยับ

จนกวารถลากจะเอารถเขาลง เขายินดีจายคาปรับจอดรถ แตไมยอมจายคา

ลากรถ หลังจากผานไป 5 ช่ัวโมง ทางหัวหนาของรถลากบอกใหปลอยรถ

ลงไดถาเจาของรถจายคาปรับจอดรถผิดท่ี หลังจากจายคาปรับและเอารถ

ลง ปรากฎวารถลากเคร่ืองยนตขัดของจอดขวางรถอื่นๆบนถนนสรางความ

ขบขันและสะใจใหกับเจาของรถพอรช

*** นึกวาจะมีแตตํารวจไทย อังกฤษก็มี แทนท่ีจายคาปรับแลวปลอยรถ 

ไมยอม ตองลากรถไป เพ่ือจะเอาคาลากรถอีกดวยท้ังท่ีเราก็อยูท่ีน่ันพรอม

จายคาปรับ

https://www.freepik.com/prostooleh
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หยุดรถคลายเครียด

เรื่องขําขัน

5. ในอังกฤษ ชายหน่ึงสูคดีกับทางการมากวา 2 ป เพราะจอดรถหนา

รานเขาท่ีตีเสนเหลืองคูหามจอด และถูกใบส่ังถึง 50 ใบ รวมคาปรับถึง 

2 หม่ืนปอนด ผล เขาชนะและไดรับคําขอโทษจากทางการ แตเขายังไม

พอใจเพราะตองเสียเวลาและคาใชจายไปสูความมาก และถนนน้ันเปน

ถนนสวนบุคคล ท่ีทางการไมมีสิทธ์ิไปทําเคร่ืองหมายหามจอดรถ จึง

เรียกรองคาชดเชยท่ีเขาตองสูญเสียไประหวางการสูคดีกัน 

*** มันตองเจอของแข็งแบบน้ี บาง จะไดไมเขียนใบส่ังโดยไมดูตามา

ตาเรือ หรือตีเสนถนนตามใจชอบ ไมคํานึงถึงหลักวิศวกรรม อยาง

มอเตอรเวย สาย 9 ท่ี พระรามเกาตัดศรีนครินทร ตีเสนหามขามหรือ

เปลี่ยนเลน สองชองจราจร ยาวมาก ทําใหรถติดไปหมด เพราะมีบาง

คนตองการลงไปใชพระรามเกาท่ีพ้ืนราบ และรถท่ีออกจากพัฒนาการ

ตองการข้ึนทางดวน ก็ตองตัดเสนหามน้ี

7. ท่ีสวน Kruger National Park ท่ีข้ึนช่ือของอัฟริกาใต มีชางนอยข้ี

เลนสองตัว ถูกนักทองเท่ียวถายภาพไวได ขณะท่ีมันท้ังสองเลนกระแทก

กัน และทําทาวาจะพุงเขากระแทกรถนักทองเท่ียว โชคดีท่ีมันแคทําทา 

และเพราะตัว เ ล็ก นํ้าหนักไมมากจึง ไม ทําความเสียหายแกรถ

นักทองเท่ียว ถาเปนชางโตเต็มท่ี แคทําทาก็อาจทําใหรถบุบได 

*** สัตวใหญ นํ้าหนักและแรงมาก อยางชาง แคลอเลนก็นากลัวมาก

แลว 

6. บริษัทเช่ียวชาญดานรถแขง Williams Advanced Engineering 

(WAE) กําลังมองหาการแขงแบบใหม การแขงขันรถสกูดเตอร โดยทาง

บริษัทจะผลิตแบตเตอรี่สําหรับการแขงขันรถสกูดเตอร ในสนามแขงท่ัวโลก 

ตอนมีแลวอยางนอย 10 ทีม รถแขงสกูดเตอร 30 คัน แบตเตอรี่ น้ี

ออกแบบมาพิเศษเพ่ือรถแขงโดยเฉพาะ ขนาดกะทัดรัด มีนํ้าหนักนอยกวา 

10 กก. และมีพลังไฟฟา 1.5 kWh. ทําใหรถสกูดเตอรวิ่งไดเร็วถึง 100 กม/

ชม. 

*** น่ีก็เปนการตลาดอยางหน่ึง เพ่ือผลิตแบตเตอรีออกมาขายสําหรับ

พวกชอบความเร็ว แลวตอไปก็จะมีรถสกูดเตอรออกมาวิ่งดวยความเร็วสูง

นอกสนามแขง กออันตรายตอคนเดินถนน

8. คูสามีภรรยาขับรถไปโรงพยาบาลเพราะภรรยาใกลคลอด แตแลวก็ตอง

จอดกลางทาง แลวอุมภรรยาไปท่ีชองทางจักรยาน เพราะจะคลอดและแลว

เด็กก็คลอดออกมาบนทางจักรยานน้ัน ดวยการชวยเหลือของแพทยและ

นักเรียนผดุงครรภท่ีขับรถผานมาพอดี เหตุน้ีเกิดบนถนนในบริสเบนในชวง

ช่ัวโมงเรงดวน ท้ังแมและลูกปลอดภัยดี 

*** โธ แคน้ีตื่นเตนไปได บานเรา เกิดข้ึนบอยมากจนเรามีตํารวจจราจรท่ี

ทําคลอดเปนอยางผดุงครรภมืออาชีพเลย

https://www.freepik.com/prostooleh
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