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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 

ราคาเลมละ  200.- บาท (ราคาน้ียังไมรวมคาจัดสง) สามารถส่ังซ้ือไดท่ีสมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย  02-984-0836, 
086-344-0555, 089-777-1283  หรือ ติดตอ น.ส.นรินรัตน นิทัศนานันท  081-750-0053 และรานหนังสือ นายอินทร ทุกสาขา



02

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

ข่าวและกิจกรรม 
REAAA Newsletter 2021-02

ขาวประชาสัมพันธสมาคมวิศวกรรมทางหลวงแหงเอเชียและออสตราเลเซีย (Road 
Engineering Association of Asia and Australasia) ประจําป พ.ศ. 2564 ฉบับท่ี 2

สามารถอานรายละเอียด REAAA Newsletter 2021-02 กดท่ีภาพ

16th World Winter Service and Road Resilience Congress, PIARC, Calgary 2022

ดร.อัคคพัฒน สวางสุรีย วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรมทางหลวง ไดเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยหัวขอ 11. Resilient Pavements
เรื่อง “Performance of Recycled Base for Road Resilience” รูปแบบ E-Poster ในงานประชุม the PIARC XVI World 
Winter Service and Road Resilience Congress จัดโดยสมาคมทางหลวงโลก (World Road Association, PIARC) รวมกับ 
กรมการขนสงประเทศเทศแคนาดา (Transport Canada) และเมืองแคลการี่ (Calgary City) ระหวางวันที่ 7-11 กุมภาพันธ 2565 
ในรูปแบบออนไลน

สามารถดูรายละเอียดตารางการประชุมฯไดท่ี 
• Congress Website : https://www.piarc-calgary2022.org/

http://narangdesign.com/e-book/ecatalogm.php?catimage=&start=&callmode=&eclang=&Dir=169&Cate=&ckattempt=2
http://narangdesign.com/e-book/ecatalogm.php?catimage=&start=&callmode=&eclang=&Dir=169&Cate=&ckattempt=2
https://www.piarc-calgary2022.org/
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
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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สาระน่ารู้ 
สถานีประจุพลังงานไฟฟารถ

เทคโนโลยีของ Voltempo จะชวย

ใหคุมคา ในการลงทุนสถานีบริการ 

กอสรางท่ีไหนก็ไดโดยเฉพาะอยางยิ่งใน

พ้ืนท่ี ท่ีมีรถตองการใชมาก ใช เวลา

ประจุพลังงานนอยลง ใชเวลาในการ

กอสรางสถานีเร็วข้ึนรอยละ 70 คา

กอสรางก็ถูกลงรอยละ 30  ระบบ

HyperCharging น้ี ไ ด พั ฒ น า ข้ึ น ท่ี

อังกฤษ และมีสถานีสาธิตอยู ท่ีศูนย

ออกแบบเทคโนโลยีของ Voltempo ท่ี 

Tyseley Energy Park ในเบอรมิงแฮม 

ซึ่งจะเริ่มในเดือนมีนาคม 2565

บริษัท Voltempo ผูนําในการพัฒนารถไฟฟา ไดเสนอ HyperCharging ซึ่งเปนการประจุพลังงานไฟฟาท่ีเร็วท่ีสุด สามารถประจุพลังงาน 1,000 

กิโลวัตต ภายในเวลาเร็วกวาเดิม 2.8 เทา หรือใชเวลาแค 6 นาที และสามารถประจุพลังงานใหรถพรอมกันทีเดียว 24 คัน สามารถใชไดท้ังกับรถยนตน่ัง รถ

แวน ระบรรทุกและรถโดยสาร แหลงพลังงานไฟฟาสามารถรับไดจากหลายแหลง ท้ังจากขายการจายกระแสไฟฟาและจากพลังงานสะอาดในทองท่ี อยาง

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งเปนการปฏิวัติอุตสาหกรรมดานน้ี สงเสริมใหรองรับตลาดรถยนตใชพลังงานไฟฟาท่ีขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน ชวยใหการเขาสู

ภาวะไรมลภาวะทางอากาสไดเร็วข้ึน
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สาระน่ารู้ 
ปญหาคลื่น 5G 

ศาลอุธรณวอชิงตัน ดีซี รับฟงการรองขอของ

สมาคมขนสงอัจฉริยะ the Intelligent Transport-

ation Society of America, ITS America. และ 

the American Association of State Highway 

and Transportation Officials, AASHTO. ท่ีขอ

สงวนคล่ืนความถ่ี 5.9G เพ่ือกิจการคมนาคมเทาน้ัน 

เพ่ือลดปญหารถชนกันและเพ่ิมความปลอดภัยบน

ถนน โดยมีคูความคือ กรรมาธิการคมนาคม Federal 

Communications Commission’s, FCC. ท่ีตองการ

ใหจัดสรรคล่ืนความถ่ีน้ี รอยละ 60 เพื่อกิจการท่ีไม

เก่ียวกับการขนสง และม่ันใจวาเทคโนโลยีการส่ือสาร

ระหวางยานพาหนะสูทุกอยาง (V2X) สามารถทํางาน

ไดอยางปลอดภัยตลอดยานความถี่ 5.9 GHz

แตกลุม ITS และ AASHTO ตองการใหคลื่น

ความถ่ี 75 MHz ท้ังหมดของระบบ 5G ปรับใชกับชุด

เทคโนโลยียานยนตท่ีเช่ือมตออยางเต็มรูปแบบ และ

ตระหนักถึงประโยชนดานความปลอดภัยของ V2X 

(Vehicle to Everything) อยางเต็มท่ี เพราะการ

สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนน้ันนับวันเพ่ิมมาก

ข้ึน และเทคโนโลยีระบบส่ือสารเช่ือมตอระหวาง

ยานพาหนะกับส่ิงตางๆน้ันเปนเคร่ืองมืออยางดีท่ีจะ

ทําใหถนนปลอดภัยมากข้ึน รักษาชีวิตผูคน

คณะกรรมการบอร ด ของ  AASHTO แล ะ

ผูเช่ียวชาญดานความปลอดภัยทางการขนสงและ

ผูเก่ียวของคัดคานเร่ืองน้ีมาตลอด ทางกระทรวง

คมนาคมก็ไดทุมเทอยางมากในการพัฒนาและใชการ

ส่ือสารเช่ือมตอระหวางยานพาหนะกับส่ิงตางๆ และ

ระบบรถยนตอัตโนมัติไรคนขับ ท่ีมีแนวโนมวาจะทําให

มีความปลอดภัยบนถนนมากข้ึน

และทาง FCC น้ันไมไดใสใจหรือเห็นถึงขอกังวล

ขององคกรผูมีสวนไดสวนเสียดานการขนสง และ

ผูเช่ียวชาญดานความปลอดภัยหลายสิบแหง รวมถึง 

กระทรวงคมนาคม และกรมการขนสงรัฐตางๆ ยังดื้อ

ดึงท่ีจะประกาศใชคลื่นความคลื่นน้ี   หลายองคกร 

ออกมาสนับสนุนการคัดคาน FCC คร้ังน้ี เชน กลุม

ผูใชทางหลวงในสหรัฐฯ สมาคมเพ่ือความปลอดภัย

ดานการจราจร สถาบันเทคโนโลยีวิศวกรรมการขนสง 

กลุมแมผูตอตานการดื่มแลวขับรถ และสภาความ

ปลอดภัยแหงชาติไดยื่น Amicus Brief ซึ่งเนนถึง

ความจํา เปนของ ITS และประโยชนด านความ

ปลอดภัยมากมายท่ีเทคโนโลยีน้ีสามารถใหได

น อ ก จ า ก น้ี  Continental ไ ด ยื่ น เ อ ก ส า ร 

Intervenor Brief ซึ่งมุงเนนไปท่ีวิธีท่ีการจัดสรรคล่ืน

ความถ่ีท่ีลดลง จะทําใหทาง ITS ไมสามารถอํานวย

ประโยชนใหกับความปลอดภัยในการจราจรได

หลายสายการบินนานาชาติ  นอกประเทศ

สหรัฐอเมริกาประกาศท่ีจะไมบินเขาสหรัฐฯในบาง

พ้ืนท่ีดวยมีปญหาเร่ืองการใชสัญญาณ 5G บริเวณ

ใกลสนามบิน เชน จอรนเอฟแคเนดี Newark Liberty 

International Airport, O'Hare International 

Airport และ San Francisco International 

Airport 

ทางสายการบินไดรวมมือกับผูผลิตเคร่ืองบิน

และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือบรรเทาขอกังวลดาน

การปฏิบัติงาน และเราหวังวาจะสามารถกลับมา

ใหบริการในสหรัฐฯ ไดโดยเร็วท่ีสุด สําหรับเคร่ืองบิน 

โบอิ้ง 787 น้ัน ยังสามารถใชบินไดหากมีการปรับ

อุปกรณบางอยาง ก็จะไมมีผลกระทบจากสัญญาณ

5G แตสําหรับโบอิ้ง 777 น้ัน ไมอาจบินได 

เพราะจะถูกสัญญาณ 5G กระทบรบกวนการ

บิน ดังน้ันหลายสายการบินจึงปรับมาใช

เคร่ืองโบอิ้ง 787 แทน  ทาง Verizon และ 

AT&T ผูใหบริการเครือขายโทรศัพทไรสาย 5G 

ไดประกาศชะลอการใชสัญญาณ 5G ออกไป

กอนเม่ือสองสัปดาหท่ีแลว ตามคําขอรองของ 

รมต. คมนาคมสหรัฐฯ Pete Buttigieg และ

ทาง FAA ดวยการชะลอการใชหอรับสง

สัญญาณรอบๆ สนามบินช่ัวคราว จนกวาจะ

ไดมาตรการท่ีปลอดภัย เพ่ือมิใหรบกวนการ

เดินทางโดยเคร่ืองบินของผูโดยสารและการ

ขนสงสินคา เพ่ือชวยในการฟนฟูเศรษฐกิจ

ของชาติ แตสําหรับพ้ืนท่ีอื่นๆน้ัน ระบบ 5G 

ราวรอยละ 90 ยังคงใชงานไดตอไป

ปญหาอยางน้ี บานเรายังไมหวง เพราะ

เรายังย่ําอยูท่ีระดับ 3-4G เทาน้ัน
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สาระน่ารู้ 
สะพานพังท่ี พิตสเบริกห

เม่ือเชามืดของวันศุกรท่ี 28 มกราคม 2565 เวลา 

6.39 น. สะพาน Forbes Avenue Bridge ขนาด 2 

ชองจราจร ท่ีทอดขามลํานํ้า Fern Hollow Creek ใน 

Frick Park ไดพังลง โดยมีรถอยูบนสะพาน 5 คัน เปน

รถบัสบริการของการทาเรือ ท่ีมีผูโดยสารและคนขับ

รวม 4 คน และรถยนตน่ังอื่นๆอีก 4 คัน มีคนไดรับ

บาดเจ็บเล็กนอย 10 คน และสงโรงพยาบาล 3 คน ไม

มีผูเสียชีวิต เน่ืองจากยังเชามืดอากาศหนาวเย็นมาก 

และเพราะโรคโควิด-19 ระบาด โรงเรียนเลื่อนเปดเรียน

ชากวาปกติ 2 ช่ัวโมง จึงมีคนออกมาใชสะพานกันนอย 

รถโดยสารของการทาเรือมีกลองติดท่ีรถ 7-8 ตัว ซึ่ง

อาจนําภาพมาเพ่ือวิเคราะหถึงสาเหตุของอุบัติเหตุคร้ัง

น้ีได สะพานพังลงคร้ังน้ีทําใหทอสงแกสท่ีติดกับสะพาน

ขาดออก ทําใหหลายครอบครอบตองขาดแกสในการให

ความอบอุน จึงตองอพยพผูคน ขณะท่ีเจาหนาท่ีรีบ

ซอมแซมทอแกสกอน มีชาวบานท่ีอาศัยอยูใกลสะพาน

บอกวาไดยินเสียงฟูและกลิ่นแกซกอนเสียงดังของ

สะพานพังลง พยานอีกคนท่ีบานอยูถัดไป 4 หลังบอก

วา เสียงดังกองมาก นาจะเปนเสียงพ้ืนสะพานท่ีพังลง

กระแทกพื้นดินจนบานเขาสั่นสะเทือน

สะพานน้ีเปนเสนทางหลักสําคัญท่ีชาวบานใช

เดินทางไปยัง Squirrel Hill และแถบ Oakland และ

เขาสูตัวเมืองพิตสเบริกห

สะพานน้ีออกแบบเปนสะพานแบบ K Frame โดย

มีคานหลักเปนคานเหล็กแบบประกอบ build I-Beam 

และมีคานขวางและตงเหล็กรองรับพ้ืนสะพานคอนกรีต 

กอสรางเปดใชงานมาตั้งแต 2513 การสํารวจใน

ป 2548 มีจํานวนรถท่ีใชสะพานมากถึงวันละ 

14,500 คัน การสํารวจสภาพสะพานท่ีทําเม่ือ 

กันยายน 2562 พบว าสภาพพ้ืนสะพานและ

โครงสรางสะพานสวนบนอยู ในสภาพท่ีแยมาก 

ช้ินสวนโครงสรางสะพานบางจุดเส่ือมสภาพมาก 

และการสํารวจครั้งหลังสุดทําเม่ือกันยายน 2564 ท่ี

ผานมา ผลการวิเคราะหยังไมปรากฏ หลังการพัง

ลง ผู เ ช่ียวชาญเขาตรวจสอบพบวา สวนของ

โครงสรางท่ีพังลงมาน้ันเกิดจากช้ินสวนโครงสราง

ท่ีรับแรงดึง Tension elements 

เปนจังหวะท่ีเหมาะมาก เม่ือประธานาธิบดี โจ 

ไบเดน มีกําหนดการมาตรวจเยี่ยมเมืองพิตสเบริกห

ในบายวันท่ีสะพานพัง เพ่ือมาช้ีแจงถึงงบประมาณ

เพ่ือการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 1 ลานลาน

ดอลลารท่ีรวมท้ังงบซอมแซมสะพานดวย ทาง

เทศมนตรี เ มืองแถลงว าจะ ถือโอกาสขอเ พ่ิม

งบประมาณดวย และขณะท่ีประธานาธิบดี ไป

ตรวจดูสถานท่ีเกิดเหตุ ไดกลาวดวยวา สหรัฐฯขาด

แคลนงบประมาณดานโครงสราง พ้ืนฐานมา

ยาวนาน ซึ่งเปนเรื่องท่ีเหลือเช่ือมาก

คณะกรรมการดานความปลอดภัยมาถึงท่ีเกิด

เหตุตอน 18.00 น. ของวันน้ัน และใหเจาหนาท่ี 13 

นายออกสํารวจตรวจหาสาเหตุความเสียหาย เร่ิม

ดวยการทําแผนท่ีสถานท่ีเกิดเหตุ โดยใชโดรน

สํารวจพ้ืนท่ีโดยรอบกอนจะขยับส่ิงตางๆ และทํา

การร้ือ ส่ิง ท่ี พังลงมา โดยตรวจสอบทีละ ช้ันๆ 

เหมือนปอกหัวหอม เพื่อหาสาเหตุการพัง
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ทองแดงฆาเชื้อไวรัสได

ทองแดง ฆาเช้ือโรคดวยวิธีอื่นเชนกัน เม่ือ

จุลินทรียเกาะบนทองแดง ไอออนจะระเบิดเช้ือโรค

เหมือนการโจมตีของขีปนาวุธ ปองกันการหายใจ

ของเซลลและการเจาะรูในเยื่อหุมเซลลหรือการ

เคลือบไวรัส และสรางอนุมูลอิสระท่ีเรงการฆา 

โดยเฉพาะบนพ้ืนผิวท่ีแหง ส่ิงสําคัญท่ีสุดคือ ไอออน

คนหาและทําลาย DNA และ RNA ภายในแบคทีเรีย

หรือไวรัส ปองกันการกลายพันธุท่ีสราง superbugs 

ท่ีดื้อยา คุณสมบัติน้ีไมเคยลดนอยลง แมวามันจะถูก

ปนเปอนใหเสื่อมเสีย

มีการศึกษาวิจัยวา การใชโลหะผสมทองแดงใน

พ้ืนผิวท่ีสัมผัสบอยๆในโรงพยาบาล ชวยลดการติด

เช้ือในโรงพยาบาลไดหรือไม ในแตละวัน ผูปวยใน

โรงพยาบาลประมาณ 1 ใน 31 มีการติดเ ช้ือท่ี

เก่ียวของกับการรักษาพยาบาลอยางนอย 1 ราย 

ตามรายงานของศูนยควบคุมโรค ซึ่งมีคาใชจายตอ

คนสูงถึง 50,000 ดอลลาร การศึกษาสถานท่ีสําคัญ 

ไดศึกษาโลหะผสมทองแดงบนพ้ืนผิวตางๆ เชน ราว

ขางเตียง โตะวางถาด เสาฉีดหลอดเลือดดํา และท่ี

วางแขนเกาอี้ท่ีโรงพยาบาลสามแหงท่ัวประเทศ การ

ตรวจสอบ 43 เดือนน้ันพบวามีการติดเช้ือลดลง 58 

เปอรเซ็นต เม่ือเทียบกับการติดเช้ือตามปกติ การ

วิจัยตอมา พิจารณาถึงเตียงในหองผูปวย ICU โดย

ใชเตียงเคลือบผิวทองแดง แทนการเคลือบดวย

พลาสติกพบวาลดความเส่ียงในการติดเช้ือลงไดกวา

รอยละ 90

จากการทดลองพบวาเพียงใหพ้ืนผิวท่ีสัมผัส

บอยเคลือบดวยทองแดงเพียงรอยละ 10 จะชวยลด

การติดเช้ือลงไดและประหยัดงบไดมากถึง 1,176 

ดอลลารตอวัน เม่ือเปรียบเทียบคารักษาจากการติด

เช้ือกับคาเคลือบพ้ืนผิวดวยทองแดง แตก็แปลกท่ี

โรงพยาบาลตางๆยังไมยอมแกไข อาจเปนเพราะเห็น

วาคาใชจายสูง

นาย Bill Keevil นักวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยเซาทแทมตัน อังกฤษ ไดศึกษาผลกระทบของทองแดงตอ

เช้ือโรคมากวา 20 ป โดยเร่ิมจากสังเกตเห็นจากในหองทดลองวาแผนโลหะตางๆฆาแมลงไดตางกัน จึง

เร่ิมทดลองกับเช้ือโรคแบคทีเรีย ตางๆ จนมาถึงโรคทางเดินหายใจอยาง MERS และไขหวัดหมู H1N1 โดย

ทดลองกับแผนโลหะ สเตนเลส กระจก และพบวา การสัมผัสกับทองแดงน้ันสามารถฆาเช้ือโรคไดในไมก่ี

นาที จนมาถึงป 2558 เขาเริ่มสนใจทดลองกับเช้ือโรค Coronavirus 229E ท่ีทําใหเปนหวัดหรือนิวมอเนีย 

และเปนเช้ือท่ีมีสายพันธุเก่ียวกับ COVID-19 และก็พบวา เช้ือโรคบนแผนทองแดงตายในไมก่ีนาที ขณะท่ี

เช้ือโรคบนผิววัสดุอื่นอยางสเตนเลส หรือกระจกอยูไดนานถึง 5 วัน

เปนเร่ืองนาขําท่ีผูคนหลงใชสเตนเลสในพื้นท่ี

สาธารณะ เพราะดูสะอาด แตการทําความสะอาด

น้ันบอยเพียงใด ขณะท่ีทองแดงน้ันฆาเช้ือโรคได

ภายในไมก่ีนาที และมันคงสถานะเดิมไปนาน ทาง

ทีมของ Keevil ตรวจสอบราวเกาในสถานี Grand 

Central Terminal ในนิวยอรคเม่ือสองสามปท่ีผาน

มาพบวามันยังทํางานฆาเ ช้ือโรคไดในไม ก่ีนาที

เชนเดิม ไมเปลี่ยนแปลง แมเวลาจะผานไปนับรอยป

คนรูจักใชทองแดงฆาเ ช้ือโรคมาแตดึกดํา

บรรณหลายพันป ตั้งแตสมัยอียิปต ในเมืองจีน ก็มี

การใช เหรียญทองแดงในการรักษาโรคหัวใจ 

กระเพาะ และกระเพาะปสสวะ นักเดินเรือทะเลชาว

ฟนีเซียนใชผงจากการลับดาบสัมฤทธ์ิใสแผลจาก

การตอสู เ พ่ือปองกันการติดเช้ือ และกวาพันป

มาแลวแมรูวาถาใหลูกด่ืมนํ้าจากถวยทองแดง แลว

จะไมเกิดการทองเสียแลวถายทอดตอกันมา 

ท้ังคนโบราณและปจจุบันรูวา พวกโลหะหนัก

อยางทองคําและเงินเปนสารตานแบคทีเรีย แต

องคประกอบของทองแดงทําใหมีพลังในการฆา

มากกวา ทองแดงมีอีเล็กตรอนอิสระในเปลือกนอก

ของวงโคจรของอิเล็กตรอนท่ีมีสวนรวมในปฏิกิริยา

การลดออกซิเดชันไดงาย (ซึ่งทําใหโลหะเปนตัวนําท่ี

ดีดวย) เปนผลใหเกิดการ “ระเบิดอ็อกซิเจนระดับ

โมเลกุล" สวนเงินและทองไมมีอิเล็กตรอนอิสระ จึง

มีปฏิกิริยานอยกวา

ระบบโรงพยาบาลเซ็นทาราในนอรทแค

โรไลนาและเวอรจิเนียกําหนดใหพ้ืนผิวท่ีชุบ

ด ว ย ท อ ง แ ด ง เ ป น ม า ต ร ฐ า น สํ า ห รั บ

โรงพยาบาล 13 แหงในป 2560 สําหรับโตะ

ขางเตียงและราวขางเตียง หลังจากการ

ทดลองทางคลินิกในป 2559 ท่ีโรงพยาบาล

เวอรจิเนียบีชรายงานวาสิ่งมีชีวิตท่ีดื้อยาลดลง

รอยละ 78 ดวยการใชเทคโนโลยีท่ีบุกเบิกใน

อิสราเอล โรงพยาบาลจึงไดเปลี่ยนไปใชผาปูท่ี

นอนผสมทองแดง
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อุโมงคถนนใตน้ํายาวท่ีสุดของจีน 

หลังจากการกอสรางเปนเวลา 4 ป อุโมงคถนนลอดใตนํ้า

ยาวท่ีสุดของจีน ก็เสร็จเปดใชงาน อุโมงคน้ีช่ือ Taihu ไทหู  ยาว 

10.79 กิโลเมตร อยูใตนํ้าในทะเลสาบไทหู หาง 50 กิโลเมตร ทาง

ตะวันออกของมณฑลเจียงซู ท่ีอยูทางตะวันออกของเซี่ยงไฮ คา

กอสรางท้ังสิ้น 9,900 ลานหยวนหรือราว 44,550 ลานบาท  เร่ิม

กอสรางมาตั้งแต 9 มกราคม 2561 ใชคอนกรีตในการกอสรางไป

ราว 2 ลาน ลูกบาศกเมตร เปนอุโมงคขนาด 6 ชองจราจร ไป 3 

มา 3  รวมความกวาง 17.45 เมตร เพดานอุโมงคประดับดวย

หลอดไฟ LED เปนสีสันและรูปแบบตางๆ เ พ่ือปองกันมิให

คนขับรถเกิดความลา อุโมงคน้ีเปนสวนหน่ึงของทางหลวงสาย 

ฉางโจว-หวูซิ ท่ียาว 43.9 กิโลเมตร และเปดใชงานไปแลวเม่ือ 30 

ธันวาคม 2564 เปนแนวทางเลือกเพ่ือเดินทางเร็วข้ึนระหวางเซี่ยง

ไฮและนานจิง เมืองหลวงของมณฑลเจียงซู เพ่ือลดปญหา

การจราจรติดขัดมากของพ้ืนท่ีรอบๆทะเลสาบซีหู และยังชวย

สงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นท่ีแถบลุมแมนํ้าแยงซี

อุโมงค Taihu เม่ือเทียบกับอุโมงคท่ัวโลก

แลว ยังส้ันกวา  อุโมงคทางหลวงท่ียาวท่ีสุดใน

โลกคืออุโมงค Ryfast ท่ียาว 14.3 กิโลเมตรของ

นอรเวย ซึ่งวิ่งระหวางเมือง Stavanger และ

เทศบาลของ Strand อีกแหงก็มีท่ีอาวโตเกียว 

อุโมงคใตนํ้า Aqua-Line ท่ียาว 93.6 กิโลเมตร 

แตถาจะนับอุโมงคใตนํ้าท่ียาวท่ีสุดในโลกแลว 

คงเปนอุโมงครถไฟ ขามชองแคบ ระหวาง 

ฝรั่งเศส และอังกฤษท่ียาว 37.9 กิโลเมตร
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ถนนประจุพลังงานไฟฟาแบบไรสัมผัสสายแรกของสหรัฐฯ

กรมการขนสงรัฐ ไดระบุวา ระบบน้ีมีความ

ปลอดภัย ปรับขนาดได ทํางานรวมกับเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและยานพาหนะได และมีความยั่งยืน

ทางการเงินและสิ่งแวดลอม

ทางบริษัท Electreon จะทําหนาท่ี ออกแบบ 

ทดสอบ ประเมิน ทบทวนและนําโปรแกรมนํารองน้ี

ไปใชจริง ซึ่งตั้งเปาวาจะดําเนินการไดในป 2566 โดย

ร ว ม มื อ กั บ  บ ริ ษั ท  NextEnergy แล ะ  Jacobs 

Engineering Group ในระยะแรกน้ี โครงการมี

กําหนดจะกอสรางถนนท่ีชารจ EV แบบไรสายท้ัง

แบบเคลื่อนท่ีและอยูกับท่ีในดีทรอยตเปนระยะทางไม

เกินหน่ึงไมล โครงการน้ีจะจัดข้ึนและทดสอบอยู

ภายใน Michigan Central ซึ่งเปนยานนวัตกรรม

การขับเคลื่อน และไดรับการสนับสนุนจากพันธมิตร

อยาง Ford Motor Co., DTE Energy และเมืองดี

ทรอยต

เปนโครงการแรกของกรมการขนสงรัฐ

มิชิแกน ท่ีจางกอสรางถนนท่ีประจุพลังงานไฟฟา

ใหรถยนตไดแบบไรการสัมผัส หรือไรสาย โดย

วาจางบริษัท Electreon ใหกอสรางถนนท่ีรถยนต

สามารถประจุพลังงานไฟฟาไดขณะวิ่งบนถนนน้ี 

ระบบถนนไฟฟา The electric road system 

(ERS) น้ีจะถูกกอสรางในเมืองดีทรอยต ซึ่งเปน

สวนหน่ึงของโครงการประจุพลังงานไฟฟาใหยาน

ยนตแบบเหน่ียวนํา

น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี

หญิง Gretchen Whitmer 

กลาววา จะพยายามพลัก

ดันใหดีทรอยเปนผูนําดาน

การผลิตรถใชพ ลังงาน

ไฟฟา โดยให ผู ใชรถเสีย

คาใชจายนอยท่ีสุด การ

ประจุพลังงานไฟฟาแบบไรสายน้ี จะเปนส่ิงท่ีจําเปน

และยั่งยืน ดังน้ันกิจกรรมน้ีจึงเปนการสรางโอกาส

ใหกับธุรกิจและงานไฮเทคใหม และจะทําใหมิชิแกน

เปนผูนําดานน้ี

ทางบริษัทรูสึกภูมิใจท่ีทางกรมการขนสงรัฐ

คัดเลือกใหบริษัททําโครงการน้ี ซึ่งเปนโครงการ

แรกของประเทศในการประจุพลังงานไฟฟาใหยาน

ยนตแบบไรสาย ทางบริษัทจะใชประสบการณจาก

การทําท่ีประจุไฟฟาใหรถยนตไปสูรถบรรทุกและรถ

โดยสารดวย  ยังมีงานสําคัญรออยูขางหนากับ

พันธมิตรในดีทรอยตเพ่ือพัฒนาการชารจแบบ 'ไม

ตองเสียบปล๊ัก’ ท่ีปรับขนาดได  ซึ่ งจะรองรับ

โครงสรางพ้ืนฐาน EV ของเมืองในอนาคต  ท่ี

มิชิแกนน้ี การเปดรับนวัตกรรมใหมๆ ท่ีเปลี่ยน

อนาคตของการขับเคลื่อนและการใชพลังงานไฟฟา

เปนสวนหน่ึงของ DNA บริษัท และรูสึกตื่นเตน

ท่ีขอเสนอของ Electreon กลายเปนรูปแบบท่ี

จะชวยเรงการยอมรับรถยนตไฟฟาและนําไปสู

เทคโนโลยีสมัยใหม
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สาระน่ารู้ 
ระบบเตือนเหตุการณในอุโมงค 

การทดลองระบบเตือนเหตุการณในอุโมงค

ในโปรตุเกสไดประสบความสําเร็จดวยผลลัพธท่ี

บงช้ีวาเทคโนโลยีการส่ือสารระยะใกล ETSI ITS 

G5 มีระดับวุฒิภาวะเพียงพอท่ีจะรับประกันการ

เปดตัวในวงกวาง จุดมุงหมายหลักของโครงการน้ี

เพ่ือลดการสูญเสียชีวิตในอุบัติเหตุของโปรตูเกตท่ี

มีสถิติสูงกวาเกณฑเฉลี่ยของสหภาพยุโรป และ

เพ่ือไปสูเปาหมายการสูญเสียชีวิตบนถนนเปน

ศูนยภายในป 2593

เปนท่ียอมรับกันวาอุบัติเหตุในอุโมงคน้ัน

อันตรายมากกวาท่ีเกิดในท่ีโลง และยากกวาใน

การแกไข เพราะมีท้ังควันท่ีทําใหทัศนวิสัยไมดี 

และขาดออกซิเจนอยางรวดเร็ว

การทดลอง น้ี ได รับการสนับสนุนด าน

เทคโนโลยีการส่ือสารระหวางรถกับส่ิงรอบขาง

ของ Cohda และมีเปาหมายเพ่ือเรงการปรับใช

บริการการส่ือสารระหวางรถกับส่ิงรอบขางและ

ระบบขนสงอัจฉริยะ  C-ITS ระดับชาติ โดยใช

อุโมงค Gardunha ท่ียาว 1,620 เมตร บนทาง

หลวงหมายเลข A23 ของโปรตุเกตระหวางเมือง 

Castelo Branco และ Fundão ท่ีบริหารจัดการ

โดยบริษัท Globalvia ซึ่งเปนหน่ึงในผูรวมงานใน

โครงการน้ีดวย เพ่ือทดสอบประสิทธ์ิภาพของ

ระบบและอุปกรณการส่ือสารระหวางรถกับส่ิง

รอบขาง เพ่ือใชแจงเตือนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนใน

อุโมงค แกรถตางๆใหทราบถึงอันตราย ความ

เสียหายและการจราจรติดขัดในอุโมงค โดยมีการ

ติดตั้งกลอง 20 ตัว ตัวตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

ตัวตรวจจับไฟไหมและตรวจกาซคารบอนโมโน

ออกไซด ในอุโมงคเพ่ือสงสัญญาณไปยังศูนย

ควบคุมการจราจรท่ีหมูบาน Lardosa

เทคโนโลยีการส่ือสารของ Cohda ติดตั้ง

อุปกรณขางถนน 6 จุด และอีก 10 จุดเพ่ือสง

ขอมูลใหหนาปตยรถยนต เพ่ือการแลกเปลี่ยน

ขอมูลผานระบบคลื่นความถ่ี 5.9 GHz. การ

ทดลองท้ังหมดไดผลเปนท่ีพอใจ ใชงานไดดี

สามารถสงการเตือนไดทันทวงทีแกรถท่ีกําลังจะ

เขาใชอุโมงค เพ่ือเลี่ยงไปใชเสนทางอื่น ลดความ

เส่ียงของผูใชอุโมงคถนนได ทางบริษัท Cohda จะ

ทดลองพัฒนาตอไป เพ่ือนําระบบน้ีไปใชกับท่ีจอด

รถใตดิน โดยใชระบบกําหนดตําแหนง GPS 

มารวม ซึ่งในปจจุบัน ผลการกําหนดตําแหนงยัง

ไมแมนยํามากพอ มีความคลาดเคลื่อนไดมากถึง 3

เมตร ซึ่งท่ีจอดรถตองมีความแมนยํามากกวาน้ี
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สาระน่ารู้ 
การจัดระบบสัญญาณไฟจราจรเพื่อรถสาธารณะ

การเปด “ไฟเขียวผานตลอด” ท่ีทางแยกท่ีมี

ไฟสัญญาณสําหรับการขนสงสาธารณะเปนการใช

งานท่ีสําคัญสําหรับระบบยานพาหนะท่ีเช่ือมตอ โดย

มีประโยชนหลายประการสําหรับผูใชถนนทุกคน แต

การพ่ึงพาเทคโนโลยีเกาสําหรับวิธีการดังกลาว ยังมี

ขอผิดพลาดและส่ิงไมพึงปรารถนาเกิดข้ึนมากเรื่อยๆ

แตปจจุบันมีทางเลือกอื่นบนคลาวด ท่ีไมตองใช

ฮารดแวร ซึ่งทําใหการเรียกใชขอมูลเปดมีความ

อัจฉริยะฉลาดยิ่งข้ึน  และราคาไมแพง 

ในขณะท่ีโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคม

ขนสงของอเมริกายังคงเปนหน่ึงในความสําเร็จทาง

ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร ท่ี ยิ่ ง ใ ห ญ ท่ี สุ ด ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ 

เชนเดียวกับสัดสวนหลักของเศรษฐกิจอเมริกัน 

ระบบเองก็ยังคงมีความทาทายมากจากการจราจร

คับคั่ง ปญหาเหลาน้ีทวีความรุนแรงมากข้ึนในชวง

ไมก่ีเดือนท่ีผานมาจากการระบาดใหญของโควิด ซึ่ง

สงผลใหตองเลิกใชระบบขนสงสาธารณะ หันมาใช

การสงมอบสินคาออนไลนท่ีเพ่ิมมากข้ึน และความ

นิยมท่ีเพ่ิมข้ึนของรูปแบบการเดินทางใหมๆ ซึ่งกําลัง

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจราจร และระบบขนสง

อัจฉริยะกับการส่ือสารระหวางรถเปนแนวหนาท่ีจะ

ใชแกไขปญหาการจราจรคับค่ังขางตน และส่ิงหน่ึง

คือ ระบบลําดับความสําคัญของสัญญาณไฟแกรถ

ขนสงสาธารณะ transit signal priority (TSP) ซึ่ง

สามารถทําใหการเดินทางของรถโดยสารสาธารณะ

แนนอน ตรงเวลา และประสิทธิภาพของเสนทาง 

และกระตุนให ผู โดยสารกลับมาใชระบบขนสง

สาธารณะ ระบบน้ี รถโดยสารจะมีตัวสงสัญญาณไป

ยังตัวรับสัญญาณท่ีไฟสัญญาณจราจรตามแยก

ตางๆท่ีรถตองผาน 

แตเดิมมา พวกรถโดยสาร ไฟสัญญาณจราจร

มีราคาคอนขางสูงและตองมีการดูแลบํารุงรักษาเพื่อ

ใหทํางานไดดี นอกจากน้ีเปนการยากท่ีจะรูวาระบบ

ยังทํางานไดดีอยูหรือไม เพราะอุปกรณพวกน้ีจะไมมี

สัญญาณบอกวาทํางานปกติดีอยูหรือไม

อยางไรก็ตาม เม่ือระบบ TSP ไดรับการ

อัพเกรดเปนเทคโนโลยีท่ีลํ้าสมัย ระบบดังกลาวก็

ไดรับการพิสูจนแลววามีประสิทธิภาพอยางยิ่ง จาก

การสํารวจเม่ือเร็ว ๆ น้ี เจาหนาท่ีของเมืองสวนใหญ

จากชุมชนท่ีใชเทคโนโลยีการจัดลําดับความสําคัญ

ของการขนสงตางกลาววาเห็นการปรับปรุงท่ีเพ่ิมข้ึน

ในประสิทธิภาพ การทํางานตรงเวลาของเครือขาย

การขนสงของพวกเขา

ปจจุบันผูจําหนายไฟสัญญาณจราจรมีฟงกช่ัน

ซอฟแวรเพ่ือชวยใหมันทํางานไดดีข้ึน ท้ังการระบุ

ตําแหนงของรถท่ีวิ่งเขาสูทางแยก ระบบส่ือสาร

ระหวางรถกับสัญญาณไฟ ทําใหไมจําเปนตองเพ่ิม

อุปกรณอื่นอีกมากนัก

การจัดลําดับความสําคัญของสัญญาณไฟ

จร าจ ร สํ าห รับ รถส าธ า รณะ น้ั นค อนข า ง

ซับซอน ปจจุบันจึงใชวิธี “Vectorized“ ในวิชา

คณิตศาสตร เวกเตอรคือลูกศรท่ีแสดงขนาด

ความเร็วรถและทิศทาง ในซอฟตแวรการจัดการ

จราจรข้ันสูงในปจจุบัน ลูกศรช้ีไปในทิศทางของ

สัญญาณไฟจราจรและขนาดคือเวลาเดินทาง

หรือความเร็ว และเม่ือระบบไดรับการติดตั้ง

ขอมูลเก่ียวตําแหนงสัญญาณไฟจราจร เสนทาง

เดินรถ และปายจอดรถท้ังหมดแลว ซอฟแวรก็

สามารถติดตามการเดินทางของรถสาธารณะ

ตามเสนทางไดตลอด และระบบสามารถสง

สัญญาณใหไฟจราจรเปดไฟเขียวรองรับรถ

โดยสารท่ีเขาสูทางแยกไดในเวลาท่ีเหมาะสม

แมนยํา แมวาบางคร้ังรถโดยสารไมจอดตามปาย

บางจุด ก็ไมมีผลกระทบตอการทํางานของระบบ
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สาระน่ารู้ 
ถนนเพื่อรถไฟฟาอยางถาวร

กรมการขนสงสวีเดน Trafikverket ตัดสินใจจะกอสราง

ถนนเพ่ือรถไฟฟาอยางถาวรของประเทศ เปนสวนหน่ึงของถนน

สาย E20 ท่ีเปนทางขนาด 2 ชองจราจร ยาว 21 กม. ระหวาง  

Hallsberg และ Örebro. แตยังมิไดตัดสินใจวาจะใชเทคโนโลยี

อะไรเพ่ือทําเปนถนนสําหรับรถบรรทุกขนาดใหญท่ีใชพลังงาน

ไฟฟา โดยคาดเพียงวาจะเปดใชงานไดภายในป 2568 (ตามภาพ

ท่ีเห็นเปนทางเลือกหน่ึง ใชสายจายไฟฟาอยูขางบนถนน จายไฟ

ใหรถท่ีวิ่งบนถนน เหมือนกับรถไฟฟาในบานเรา)

การทดสอบน้ีไดรับความรวมมือจากผูประกอบการขนสง

ในพื้นท่ี Örebro County ซึ่งมีปริมาณการขนสงมากพอท่ีจะ

รวบรวมขอมูลตางๆมาเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงใหเปนถนน

สําหรับรถบรรทุกท่ีใชพลังงานไฟฟาได สินคาสวนมากท่ีขนสง

ระหวางภาคเหนือและภาคใตของสวีเดนจะผาน Örebro County 

โดยคาดวาจะเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 40 ภายในป 2583 โดยเฉลี่ย

เพิ่มข้ึนปละ 1.1%  จากน้ันก็จะเพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ 0.8 นับจาก

ป 2583 ถึง 2608 โดย Örebro County จะเปนฮับการขนสง

ดานโครงขายการจายกระแสไฟฟาน้ันไดรับการสนับสนุน

จากผูจําหนายกระแสไฟฟา Ellevio, Vattenfall และ Svenska 

Kraftnät วามีกระแสไฟฟาจายใหทางสายน้ีแน  และทาง 

ส ม า พั น ธ รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ด า น ก า ร ข น ส ง แ ห ง ส วี เ ด น 

(Transportföretagen) ก็ยินดี ท่ี มีการสง เสริมการใชรถใช

พลังงานไฟฟา โดยเฉพาะโครงขายถนนสําหรับรถใช ไฟฟา
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สาระน่ารู้ 
นวัตกรรมเทคโนโลยี Fuel cell 
บริษัท Rolls-Royce และ Cellcentric รวมตัว

กันเปนบริษัทรวมคา ภายใตการบริหารจัดการของ

บริษัท Daimler Truck และกลุม Volvo Group โดย

มีเปาหมายเพ่ือพัฒนาเคร่ืองยนตท่ีใชพลังงาน Fuel 

cell ท่ีไมปลอยมลภาวะกาซ CO2 ออกสูอากาศ และ

คาดวาจะผลิตออกสูตลาดในเชิงพาณิชยไดภายในป 

2566 เปนเคร่ืองยนตขนาด 150 kW ซึ่งเหมาะสม

กับแหลงพลังงานเหลาน้ีท่ีมีอยูกอนแลว และทาง

กลุมคาดวาจะสามารถนํารถตัวอยางออกทดลองได

ภายในป 2565

จากการรวมมือน้ี ทําใหทางโรลสรอยมีโอกาสใน

การใชเคร่ืองยนตท่ีใช fuel cell ท่ีพัฒนามาโดยผูนํา

และ ชํานาญการดาน น้ีมาอยางยาวนานอยาง 

Cellcentric และการผลิตเชิงพาณิชยท่ีมีจํานวนมาก

น้ันก็ทําใหทาง Cellcentric เพ่ิมสายงานการผลิต 

ขณะเดียวกันบริการดานพลังงาน fuel cell บนทาง

หลวง ก็อยูระหวางดําเนินการเพ่ือรองรับรถเหลาน้ี 

โดยเฉพาะพวกรถบรรทุกหนักท่ีจะผลิตออกมาโดย

กลุม Daimler Truck และกลุม Volvo Group ใน

การพัฒนาเคร่ืองยนตคร้ังน้ี ลูกสูบรถยนตและพวก

ลูกปนตางๆ รวมท้ังระบบแคมชารป ถูกปรับปรุงใหมี

ความเสียดทานนอยลง พ้ืนผิวของลูกปนแทนท่ีจะ

เปนพ้ืนผิวเรียบท้ังหมด แตมีรองละเอียด ซึ่งเม่ือ

รวมกับสารหลอลื่นแลว จะสรางเอฟเฟกตคลายการ

รอนลงนํ้า ซึ่งทําหนาท่ีเปนช้ันตานการเสียดสี  ช้ัน

ตานการเสียดสีน้ีชวยลดความสูญเสียท่ีเกิดจากแรง

เสียดทานท่ีเกิดข้ึนระหวางเพลาขอเหวี่ยงและแบริ่ง

ได 20 - 35% ข้ึนอยูกับโหมดการทํางาน ตลับลูกปน

ท่ีเปนนวัตกรรมใหมน้ีเปนผลมาจากความรวมมือ

ร ะ ห ว า ง ที ม ง า น โ ค ร ง ก า ร ข น า ด เ ล็ ก ข อ ง  

Friedrichshafen บริษัทผูผลิตตลับลูกปน Miba

และมหาวิทยาลัย Monta Universität Leoben

ในออสเตรีย ประหยัดเ ช้ือเพลิงมากข้ึน และ

สามารถบอกถึงการบํารุงรักษาเม่ือถึงเวลาท่ีตอง

ทํา

ทางกลุมบริษัท ประสบความสําเร็จใน

การพัฒนาตลับ ลูกปน โลหะสไลด ท่ีป รับ ให

เหมาะสมซึ่งสามารถติดตั้งในเคร่ืองยนตของกลุม

โดยไมตองดัดแปลงเพ่ิมเติม ข้ันตอนการผลิตท่ี

งายเพียงข้ันตอนเดียว สามารถลดการใชเช้ือเพลิง

ได 1% ซึ่งไมเพียงแตลดตนทุนเทาน้ัน แตยังชวย

หลีกเล่ียงการปลอยมลพิษอีกดวย เคร่ืองยนต 

mtu ท่ีผลิตในปริมาณมากข้ึนโดยบริษัทจะติดตั้ง

ตลับลูกปนแบบเลื่อนใหมในอนาคตอันใกล น้ี 

เคร่ืองยนต mtu ท่ีใหบริการอยูแลวจะไดรับการ

ติดตั้งเพ่ิมเติมในระหวางการยกเคร่ือง แผนใน

อนาคตมีไวสําหรับการจําหนายตลับลูกปนใหม

โดย Miba เปนสวนประกอบเฉพาะ  ตลับลูกปน

ซึ่งอยูการจดสิทธิบัตร ไมเพียงแตเหมาะสําหรับใช

ในเคร่ืองยนต mtu จากโรลส-รอยซเทาน้ัน มัน

เหมาะสําหรับอุปกรณท้ังหมดท่ีตลับลูกปนแบบ

เลื่อนตองทนตอการรับนํ้าหนักมาก
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สาระน่ารู้ 
รถตรวจสภาพถนนท่ีแมนยํามาก WDM 

บริษัทอังกฤษ WDM ไดพัฒนารถตรวจสภาพ

ถนน ท่ีสามารถตรวจไดละเอียด แมนยําและรวดเร็ว

มาก โดยทางบริษัทไดเร่ิมพัฒนามาตั้งแต 20 กวาปท่ี

แลว และตรวจสอบประสิทธ์ิภาพพรอมกับปรับปรุงให

ดีข้ึนมาอยางตอเน่ือง การตรวจสอบสภาพถนนอยาง

ตอเน่ืองชวยใหเห็นถึงความเสียหายของถนนท่ีเพ่ิมมาก

ข้ึน ทําใหการประเมินวิเคราะหและทําการวางแผน

ซอมแซมเพ่ือการปองกันมิใหลุกลามมากข้ึน ทําให

ประหยัดงบท่ีไมตองซอมทางท่ีเสียหายมาก เชนรอย

แตกราวบนผิวทางแอสฟลตเล็กนอย ถารีบฉาบผิวปด 

ก็ไมเกิดหลุมบอ ท่ีตองเสียงบซอมจํานวนมาก รถตรวจ

สภาพทางน้ีวิ่งตรวจดวยความเร็วไดสูงถึง 100 กม./

ชม. แตปกติแลวมักใชความเร็ว 80 กม./ชม.  ดวย

ความเร็วขนาดน้ี ทําใหตรวจสภาพถนนไดระยะทางมาก

ในแตละวัน และมันใชตรวจสภาพทางตอนกลางคืนได

ดวย ขณะน้ี มีการทดสอบรวมกับกรมทางหลวง

อั งกฤษ เ พ่ือ เ ก็บขอ มูลสภาพถนนในแถบพ้ืน ท่ี 

Wiltshire มาใชเพ่ือวางแผนการบํารุงรักษาทาง และใช

เปนกรณีศึกษาไปดวย ขอมูลท่ีรถตรวจสภาพน้ี เก็บ

รวบรวมมาน้ัน จะแสดงลักษณะของถนน ความ

เสียหาย ตําแหนง โดยรวมกับระบบ GPS และระบบนํา

ทางเพ่ือเก็บขอมูล 3 มิติ อยางละเอียด มันยังแสดง

เรขาคณิตของทาง ท่ี มี แนวทาง รัศมีความโคง 

แนวทางทางราบและระดับ และรูปตัดของถนน รวมท้ัง

สภาพของผิวทางดวย ดวยรถตรวจสภาพน้ี จะเห็นถึง

รอยแตกราวของผิวทาง และความเสียหายของผิวทาง

ลักษณะอื่นๆ มันยังตรวจสภาพของเคร่ืองหมายจราจร

บนผิวทาง และความเสียดทานของผิวทางดวย
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หยุดรถคลายเครียด

เรื่องขําขัน

1. ในอังกฤษ รถบรรทุกสองคันชนกันบนทางหลวงสาย A14 ท่ีการจราจรพลุกพลาน รถบรรทุกคันหน่ึงบรรทุกซอสขนมะเขือเทศมา เม่ือชน

กัน นํ้ามะเข่ือเทศสีแดงคลายเลือดกระจายเต็มถนน ดูเหมือนฉากสยองขวัญในหนัง  ในขณะเดียวกันรถบรรทุกอีกคันบรรทุกของนํ้ามันมะกอก

มา ทําใหนึกถึงพิซซา ท่ีตองใชสองสิ่งน้ีเปนวัตถุดิบ แตตอนน้ีถนนน้ีจําเปนตองฉาบผิวใหม เพราะมันลื่นจากนํ้ามันมะกอก 

*** ยังทําพิซซาไมได ตองมีรถผัก รถแฮม มาผสมโรงชนกันดวยจึงจะไดพิซซารสดี

2. ชายเกษียณวัย 80 ปนายหน่ึงขณะขับรถกลับบานท่ี Modesto แคลิฟรอเนียกับหลานสาว เห็นรถคันหน่ึงตกลงในคูนํ้าขางทาง ตอนน้ันรถ

คันอื่นๆท่ีขับผานก็เห็นรถกําลังจมลงนํ้าในคู แตไมมีใครสนใจจะชวย ชายเกษียณน้ีจึงจอดรถเขาขางทาง วิ่งไปท่ีรถท่ีกําลังจมลง รีบเปดประตู

ดึงชายคนขับรถออกมา เขาบาดเจ็บตองสงไปโรงพยาบาล น่ีไมใชคร้ังแรกท่ีชายเกษียณน้ีชวยเหลือคนอื่น เพราะเม่ือหลายปกอน เขาก็ไดชวย

คนสองคนออกจากอาคารท่ีไฟไหม

*** คนรุนใหม แลงนํ้าใจกวาคนรุนเกาๆ ไมมีจิตสํานึกตอสังคม

3. เขตพิเศษเคนซิงตนัของลอนดอนและพื้นท่ีเชลซี ตองเตรียมรับการกอกวนจากพวกรถหรูท่ีขับกันดวยเสียงอันดังและความเร็วสูงในฤดูรอนท่ี

จะมาถึง หนวยงานทองถิ่นไดติดตั้งกลองท่ีติดตัวเครื่องวัดเสียงเพื่อตรวจจับผูฝาฝนพวกน้ีมาปรับ อุปกรณน้ีเริ่มใชเม่ือปท่ีแลว และแค 11 วันท่ี

ติดตั้ง จับคนฝาฝนขับรถเร็วสงเสียงดังไดถึง 130 คัน เพราะพวกน้ีเปนคนรวย คาปรับจึงสูงถึง 1,000 ถึง 2,500 ปอนด และยึดอุปกรณท่ีทํา

ใหเกิดเสียงดัง หรือยึดรถไวถามีความผิดอยางอื่นอีก หลายปท่ีผานมา รถหรูพวกน้ีมักทําผิดกฎหมายจราจร เชนจอดรถในท่ีหามจอด ไมตอ

ทะเบียนรถ หรือประกันภัยรถ และมีรถพอรชคันหน่ึงถุกคนพนสีใสรถ เจาะยาง เอาฝุนโรยบนหลังคารถ เอาสีเทเขาในทอไอเสีย โดยหาตัวคน

ทําไมได

*** ขับรถหรู แตนิสัยไมหรูตามกอความรําคาญใหผูคนก็ยอมถูกสาปแชงใหมีอันเปนไป หรือถูกตอบโตเจ็บพนสีใสรถ

4. ในลอนดอน ชายคนหน่ึงกลับมาท่ีรถพบวาถูกล็อกลอ พรอมขอความวายังไมเสียคาธรรมเนียมใชรถ แทนท่ีรีบไปจายคาปรับ เขาฝนขับรถ

ออกไปท้ังท่ีถูกล็อกลออยู ไปไดไมก่ีเมตรก็ตองจอดเพราะล็อกพันกับโชคอัพรถ นอกจากตองจายคาปรับแลว ยังตองจายคาท่ีล็อกลอท่ีชํารุด 

และยังคาซอมรถท่ีพังอีก 

*** เสียนอยเสียยาก เสียมากเสียงาย  

5. คนขับรถในนครโฮจีมินหเห็นหญิงคนหน่ึง กระโดดข้ึนหลังคารถคันหน่ึงแลวกระทืบหลังคา และกระโปรงหนารถ แลวมาพยายามดึงกระจก

มองขางออก คนขับรถพยายามจะเรงขับรถออกไป คนท่ีเห็นเหตุการณจึงโทรเรียกตํารวจ แตไมไดอยูดูเหตุการณตอ เลยไมรูวาเกิดอะไรข้ึน

*** คนท่ีเห็นคงเปนฝร่ัง จึงไมรูท่ีมาท่ีไป ของเร่ืองน้ี เดาไดเลยวา เมียหลวง เห็นรถสามีมากับก๊ิก เลยวิ่งเขาใส สามี ไมกลาขับหนีเร็วๆ กลัว

เมียตกลงมาบาดเจ็บ ไดแตคอยๆเรงรถหนี 

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

เรื่องขําขัน

6. ตํารวจอังกฤษพบรถนาสงสัย จึงเรียกใหหยุดตรวจ พบวามีคนอัดกันอยูในรถถึง 9 คน ท้ังท่ีมีท่ีน่ังเพียง 5 ท่ี ประตูหลังท้ังสองขาลอกตายเปด

ไมออก และน่ังอัดกันมา 5 คน อีก 2 คน อยูท่ีกระโปรงหลัง เปนรถ สโกดา ไมมีประกันภัย คนขับจึงถูกปรับตามขอหาตางๆ 

*** ถาเปนบานเรา ตองเปนรถท่ีนําคนตางดาวเขาเมืองอยางผิดกฎหมายแน

7. หนุมชาวแคลิฟรอเนียถูกตํารวจเรียกใหหยุดขณะขับรถ Tesla มาตามถนน  เปนคร้ังท่ีสองแลวท่ีถูกจับ  เพราะเขาน่ังอยูท่ีน่ังตอนหลัง แลวให

รถวิ่งเองดวยระบบกึ่งอัตโนมัติ เปนรถ Tesla ท้ังสองครั้ง ชายหนุมกลาววาเขารวย และจะซื้อรถอีกคันมาขับแบบน้ีอีก และจะถูกจับอีกไหมละ 

*** นึกวาคนรวยและโงจะมีเฉพาะในประเทศสารขันต ไมนึกวาในสหรัฐอเมริกา ก็มีดวย

8. หนุมอังกฤษตั้งใจจะใชท่ีจอดรถใหครบทุกชองในซุปเปอรมาเก็ตใกลบานท่ีมีท้ังหมด 211 ชองจอด โดยไมจอดในชองจอดจักรยานยนต หรือ

ชองคนพิการ ความทาทายน้ีดูเหมือนเปนเรื่องไรสาระ แตเขาก็ใชเวลาถึง 6 ป เขาจอดจนครบท้ัง 211 ชอง โดยมีแผนแผนท่ีจอดรถท่ีเขายังไมเคย

เขาจอด และความรวมมือจากเพื่อนคูหู เปนตัวชวยในกิจกรรมน้ี  เขามีแผนจะทําอยางน้ีอีกกับซุปเปอรมารเก็ตอื่นตอไป 

*** แสดงวา วันๆไมตองทําอะไรกันละ เพราะ 211 ชองใน 6 ป แสดงวาปหน่ึงตองไป 36 ครั้ง หรือเดือนหน่ึง 3 ครั้ง 

9. หนุมเยอรมนีใชหองนํ้าท่ีสถานีนํ้ามันระหวางเดินทาง แลวขับรถออกไป โดยลืมภรรยาท่ีตั้งทองดวยและน่ังอยูตอนหลังกับเด็ก ไวท่ีปมนํ้ามัน  

จนเม่ือไปไดกวา 50 กม. ภรรยาเขายืมโทรศัพทคนอื่นโทรบอก จึงรูแลวขับรถกลับมา ขณะท่ีตํารวจก็นําภรรยาเขาวิ่งไปพบกันท่ีคร่ึงทาง 

เหตุการณหลังตํารวจสงมอบภรรยาใหเขาแลว จะเปนอยางไร ขาวไมบอก 

*** ก็คงแคงอน เงียบไมพูด เพราะตองเจียมตัว มีลูกตั้ง 2 คนแลว และเปนผัวคนเยอรมันดวย

10. หนุมข่ีจักรยานเพ่ือฝกซอมเตรียมแขงขัน ขณะข่ีรถลงเขา ปะทะเขากับกระรอกขณะท่ีใชความเร็ว 50 กม./ชม. ตัวเขาเองกระดอนและตกลง

มานอนสลบ ตองสงโรงพยาบาลและผาตัดท่ีแกม สวนเจากระรอกก็ไมรอดติดอยูท่ีลอจักรยาน 

*** ตามกฎการข่ีจักรยาน ตองระวัง หิน กะลา หมา แตน่ีกระรอกตัวนิดเดียว ไมนาแมนชนถูกนะ เลยเจ็บและตาย

https://www.freepik.com/prostooleh
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