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	 รฐัซนิซนิเนต	ิสหรฐัอเมรกิา	ขณะท่ีคนงานก�าลงัรือ้สะพาน
เก่าเพื่อก่อสร้างใหม่	 ด้วยความเก่าใช้งานมานานมากจนช�ารุด
เสยีหาย	สะพานเกดิพังลงมาขณะท�าการรือ้ด้วยการใช้ฉีดด้วยน�า้
แรงดนัสงู	คานหกัพงัลงมาอดัทบัร่าง	ท�าให้คนงาน	นาย	Hopper	
Street	 วัย	 35	 ปี	 เสียชีวิต	 หน่วยกู้ภัยต้องใช้ถุงลมยกชิ้นส่วน
สะพานที่พังขึ้นมา	เพื่อเอาร่างเขาออกจากทรากปรักหักพัง	จาก

นั้นต้องรีบท�าการ
ตรวจสอบวเิคราะห์
หาสาเหตท่ีุสะพาน
พังลงมา	ก่อนที่จะ
รื้อสิ่งปรักพังออก
เพื่อ เป ิดให ้การ
จราจรผ่านไปมา
ตามปกติ	นอกจาก

นีย้งัมอีกีหลายแห่งทีพ่งัลงมาขณะก�าลงัรือ้เช่นกนั	เพราะสะพาน
เก่าช�ารดุมาก	และความเร่งรบีในการรือ้	การรือ้โครงสร้างสะพาน
หรอือาคาร	ต้องมคีวามรูด้้านการออกแบบด้วย	เพือ่จะได้ร้ือถอน
ชิ้นส่วนต่างๆออกมาแล้วไม่ท�าให้โครงสร้างพังครืนลง

	 สะพานข้ามแม่น�า้	ดทีรอยส์	ทีเ่ช่ือมเมอืงดีทรอย	รฐัมชิิแกน	
และด่านตรวจฝ่ังสหรฐัฯทีจ่ดุชายแดนระหว่างสหรฐัฯและแคนนา
ดาทีเ่มอืงวินด์เซอร์	รฐัออนตารโีอ	ทีอ่ยูร่ะหว่างก่อสร้างมปัีญหา
ว่า	ระหว่างสองประเทศใครจะจ่ายค่าก่อสร้างกนัอย่างไร	ใน	พรบ.	
งบประมาณ	 ของสหรัฐฯ	 ไม่มีงบประมาณเพื่อการนี้มาสองปี
ตดิต่อกนัแล้ว	สร้างความขุน่เคอืงให้กบัทางการแคนนาดาท่ีก�ากบั
ดแูลงานก่อสร้างสะพาน	เงนิค่าผ่านด่านทีท่างแคนนาดาเก็บทาง
ฝั ่งเขาต้องเอามาใช้จ่ายเพ่ืองานก่อสร้างสะพานเช่ือมและ
ส�านักงานด่านฝั่งสหรัฐฯ	ทางการแคนนาดาได้เคยประชุมเจรจา
กับทางการสหรัฐฯเรื่องใครจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าก่อสร้าง
อาคารส�านกังานด่านฝ่ังสหรฐัฯ	ซึง่ทางสหรฐัฯยนืยนัให้ทางแคน
นาดาจ่าย	โดยที่โครงการนี้ประกอบด้วยงาน	4	ส่วนคือ	สะพาน
ขนาด	6	ช่องจราจร	อาคารส�านักงานด่านด้านแคนนาดา	และ
ด้านสหรฐัฯ	และสดุท้ายคอืทางหลวงทีไ่ปเชือ่มตดิต่อกับทางแยก
ของทางหลวงสาย	 I-75	 ฝั่งสหรัฐฯ	 และทางแคนาดาได้จัดตั้ง
องค์กรอสิระขึน้มาก�ากบัดแูลงานโครงการน้ี	เมือ่กรกฎาคม	2557	
เพือ่ก�ากบังานก่อสร้างสะพานเชือ่มมลูค่า	2	พนัล้านดอลลาร์	แต่
มลูค่าท้ังโครงการซึง่มอีาคารของสหรฐัฯและถนนเชือ่มฝ่ังสหรฐัฯ	
รวม	4	พันล้านดอลลาร์	ยังขาดอีก	2	พันล้าน	ทางแคนาดาได้

แผนที่ทางหลวงฉบับใหม่ ปี 2558 มีจำาหน่ายแล้ว สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 1

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2558

งานรื้อสะพานเก่า อเมริกาถังแตก

าวสมาคม
	 ระหว่าง	21	-	23	มกราคม	2558	สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย	ได้จัดอบรม	I	หลักสูตรงาน
ก่อสร้างทางหลวง	ส�าหรบับคุคลท่ัวไปท่ีมอีาชีพในงานก่อสร้างทาง	โดยมหัีวข้อวชิา	1.	การบรหิารสญัญา
ก่อสร้าง	และค่า	K	2.	การควบคุมงานก่อสร้างทาง	3.	การประเมินราคาค่างานก่อสร้างทาง	ซึ่งมีราย
ละเอียด	ตั้งแต่การคิดค่าวัสดุก่อสร้างทาง	การคิดค่าขนส่งวัสดุ	ค่าด�าเนินการ	(operating	cost)	และ	
Factor	F	4.	การบรรยายสรุป	และการป้องกัน	แก้ไข	ข้อพิพาทในงานก่อสร้าง	5.	การควบคุม	จัดหา	

และปรับปรุงคุณภาพวัสดุก่อสร้างโครงสร้างชั้นทาง	6.	การควบคุม	งานผิวทางต่างๆ	
	 มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมทั้งจากภาครัฐและเอกชนรวม	19	ท่าน	ทุกท่านพอใจและสมประโยชน์ในการอบรมครั้งนี้มาก
	 ระหว่าง	4-6	กุมภาพันธ์	2558	หลักสูตร	วิศวกรรมเชิงลาด	-	เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงของเชิงลาดทั้งงานดินตัด	และดินถม	
การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดคันทางต่างๆ	การป้องกันแก้ไขการพังทลายของเชิงลาด	รวมทั้งปัญหาน�้าซับน�้าซึม	และน�้าใต้ดิน	ที่
จะกระทบต่อความมั่นคงของถนน	การป้องกัน	แก้ไข	ทั้งโดยทางกล	ใช้วัสดุงานทางรวมถึงชีวพืชต่างๆ	
	 ระหว่าง	 18	 –	 20	 กุมภาพันธ์	 2558	 หลักสูตรการออกแบบโครงสร้างผิวทาง	 และการก�ากับควบคุมงานก่อสร้างผิวทางและ
โครงสร้างทาง	-	การออกแบบผวิทางเพือ่รองรบัปรมิาณจราจร	(Pavement	Design)	การควบคมุคณุภาพวสัดผิุวทาง	การออกแบบส่วน
ผสมมวลรวมผิวทาง	Job	mix	formula	for	Asphalt	concrete	
materials	และการผลติมวลรวมอย่างถกูต้อง	มีคุณภาพด้วย	
ท้ังสามหลักสูตรมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมทั้งภาครัฐและ
วศิวกรกบัผูบ้รหิารของบรษิทัรบัเหมา	ทกุท่านประเมินผลว่า
ได้รับประโยชน์สามารถน�าไปใช้ในงานประจ�าได้อย่างดียิ่ง
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State	 Park	 โดยต้อง
ผ่านอุโมงค์	อีก	2	แห่ง	
คือ	 Iron	 Creek	 และ		
Needle	 Eye	 Tunnel		
เป ็นสถานที่ พักผ ่อน
เพื่อเล่นสกี	ท่องป่าโดยการเดินเท้าหรือขี่ม้า	การไต่เขาและการ
ตกปลา	 ผู้ที่จะเดินทางผ่านเส้นทางนี้ต้องมีใบอนุญาติพิเศษ

เฉพาะและต้องมีความสามารถใน
การขับรถมากๆ	 เพราะช่องทาง
แคบมากจรงิ	ขนาดรถบสันัน้ตวัรถ
ห่างขอบเขาเพียงนับเซนติเมตร

ซึง่ได้ก�าหนดไว้ในแผนพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐานของเมือง
อยูแ่ล้ว	5	แห่งท่ีส�าคญัก�าหนด
ไว้ท่ี	 Barking	 Riverside	 จะ
ก่อสร้างอุโมงค์,	 ที่	 Tolworth	
บนทางสาย	A3	จะเป็นทางข้าม,	ที	่Chalkers	Corner	จะเป็นทาง
ลอดของทางสาย	A316,	ที่	Hammersmith		สาย	A4	จะเป็นทาง
ลอด	และสุดท้ายที่	New	Southgate	บนทาง	A406	จะเป็นทาง
ข้ามหรืออุโมงค์	การบูรณะระบบทางเก่าที่ใช้งานมานาน	โดยไป
ใช้พื้นท่ีใต้ดินของเมือง	 ไม่เฉพาะเพิ่มขีดความสามารถในการ
ระบายรถแต่ยงัได้พืน้ทีบ่นดนิเพิม่ขึน้	ลดมลภาวะด้านเสยีง	ช่วย

ให้ความเป็นอยูแ่ละเศรษฐกจิ
ดขีึน้	แนวคดิข้างต้นได้มาจาก	
ตัวอย่างโครงการ	 Big	 Dig	
ของเมือง	Boston	ที่สหรัฐฯ.

สมัครเป็นสมาชิกสมาคมทางหลวงได้ตามที่อยู่ของสมาคม
ตลอดชีพ เพียง 800 บาท2 สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย

จ้างวิศวกรที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานแล้ว	ได้แก่	Parson	ในมูลค่า	
17	 ล้านดอลลาร์	 แต่ฝั่งสหรัฐฯ	 ยังไม่มีการเริ่มต้น	 แม้แต่การ
เวนคืนที่ดิน	 รวมทั้งไม่มีการต้ังงบประมาณเพ่ือการนี้เลย	 คง
ประสบวิกฤติเศรษฐกิจจริงๆ	 ไม่มีเงินงบประมาณ	 เลยเกี่ยงให้
แคนนาดาออกให้ทั้งหมด

	 นายกเทศมนตรีนครลอนดอน	Boris	Johnson		ได้เสนอ
วสิยัทศัน์ปรบัปรงุถนนในนครลอนดอน	เพือ่ลดการจราจรตดิขดั	

เพ่ิมพื้นท่ีสาธารณะบนดิน	 และ
รณรงค์ให้ประชาชนเดินหรือใช้
จักรยานมากขึ้น	 มีการออกแบบ
แก้ไขระบบถนนในเมืองเพื่อให้
เมืองน่าอยู่ข้ึน	 มีการส�ารวจพ้ืนท่ี

กว่า	70	แห่งที่จะปรับถนนให้เป็นอุโมงค์	ถนนลอดและทางช้าม	

	 ในรัฐดาโกต้า	 สหรัฐฯ	 มีทางสาย	 87	 ในแถบเทือกเขา	
Black	Hill	Region	มอียู่ช่วงหนึง่ของทางตอนเหนอื	ระยะทางราว	
23	กม	เป็นอุโมงค์แคบมากที่เจาะผ่านภูเขาหินแกรนนิตเรียกว่า	
Needle	Highway	หรือถนน
รูเข็ม	 เป็นส่วนหนึ่งของ	Peter	
Norbeck	 Scenic	 Byway	 มี
แนวทางคดโค้งมาก	บางโค้งเป็น
แบบหักกลับ	 180	 องศา	 ทาง
สายนี้ก่อสร้างเสร็จในปี	 2465	
เริ่มต้นที่	Wind	Cave	National	Park	แล้วตรงเข้าไปยัง	Custor	

	 The	National	Operations	Centre	of	Excellence	ได้
เปิดตวั	เวบไซต์อย่างเป็นทางการเพ่ือเป็นแหล่งความรู	้การบรหิาร
จัดการและข้อมูลด้านงานทางและการขนส่ง	 ผู ้สนใจทั่วไป
สามารถเข้าไปหาความรูห้รอืสอบถามเรือ่งต่างๆได้	ทางเขาจะให้
ความช่วยเหลือด้านเทคนิก	 วิชาชีพ	 และทาง	 AASHTO	 กับ	
Transport	Research	Board		ผู้ร่วมกันตั้งเวบไซต์นี้	จะร่วมกันจัด
สัมมนาเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ถนน	 และการน�าวัสดุเดิมกลับ
มาใช้อกี	โดยมผีูเ้ชีย่วชาญด้านงานทางจากหลายประเทศในยุโรป
มาเสนอผลงานด้านวิชาการ	 ซึ่งมุ่งเน้นการมีวิสัยทัศน์ทั้งระยะ
ปานกลาง	และระยะยาวในการก�าหนดยทุธศาสตร์ด้านการบ�ารงุ
รักษาทางอย่างถูกวิธี	 เพราะปัจจุบันหลายองค์กรประสบปัญหา
งบประมาณไม่พอเพียง	 ท�าให้ไม่สามารถวางยุทธศาสตร์ระยะ
กลางและยาวได้	การสมัมนานีจ้ะช่วยให้ผูเ้ข้าร่วมได้ความรูใ้นการ

	 ในโอซาก้า	ญีปุ่น่	แนวทาง
ด่วนสาย	Hanshin	จ�าเป็นต้องตัด
ผ่านตัวอาคาร	Gateway	ซึ่งเดิม
เป ็นพื้นที่ดินของครอบครัวที่
ประกอบอาชีพเผาถ่านขายมา
ตั้งแต่ปี	 2403	 เมื่อมีพลังงาน

ปรับปรุงระบบถนนในนครลอนดอน

ทางวิบากแต่สวยงาม

เวบไสต์ ความรู้งานทาง

ทางด่วนทะลุตึก

บรหิารงบประมาณอย่างมปีระสทิธภิาพ	เพือ่ให้ทางหลวงมคีวาม
ปลอดภยัและสะดวกรวดเรว็ขึน้	การแบ่งปันความรูป้ระสบการณ์
ที่ประกอบด้วย	กรณีศึกษา	แหล่งรวมความรู้	แหล่งเชื่อมต่อเพื่อ
ข้อมลูความรู	้การวเิคราะห์วจิารณ์กนั	และก�าหนดการสมันาหรอื
ประชุมวิชาการต่างๆ	 ผ่านเวบไซต์ข้างต้นมีความส�าคัญมากใน
ยุคท่ีเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก	 นอกจากนี้ผู้ใช้ทาง
ทั่วไป	ยังสามารถเข้าในเวบไซต์เพื่อหาข้อมูลเตรียมการเดินทาง
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อย่างอื่นมาทดแทน	จึงได้เปลี่ยนมา
ก่อสร้างเป็นอาคารส�านักงานให้เช่า	
เป็นอาคาร	 16	 ชั้น	 ชื่อ	 Gateway	
Tower	 มีการออกแบบให้ต้านแผ่น
ดินไหวเพราะพื้นที่น้ีมีแผ่นดินไหว
บ่อย	 บริเวณนี้เป็นเขตชานเมือง	
Fukushima	–	ku	ทีม่ปีระชากรอาศยั
อยู่หนาแน่น	 เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความ
พอใจ	การเจรจากนันานกว่าสิบปีและ

	 สหภาพยโุรปมโีครงการสนบัสนนุการวจิยัและพฒันาเพือ่
สนบัสนนุการใช้รถพลังงานไฟฟ้า	โดยมอบเงนิ	1	ล้านยโูรให้ศกึษา
การพัฒนารถใช้พลังงานไฟฟ้า	 และการจัดตั้งสถานีบริการ
ประจุไฟฟ้าตามทางหลวงในประเทศยโุรปตอนเหนอือย่างสวีเดน	
เดนมาร์คและตอนเหนอืของเยอรมน	ี
เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้รถพลังงาน
ไฟฟ้าเดินทางระยะทางไกลๆและ
ข้ามประเทศ	ข้อจ�ากดัในการใช้รถใช้
พลงังานไฟฟ้าในยโุรปคอืไม่มสีถานปีระจพุลงังานไฟฟ้าทีเ่หมาะ
สม	งานวจิยันีจ้ะเน้นท่ีความต้องการของผูใ้ช้ท้ังท่ีตวัรถและสถานี
บริการประจุไฟฟ้า	 รวมถึงการบริการหลังการขายของรถเหล่านี	้
จะมีการจัดตั้งสถานีประจุพลังงานไฟฟ้าแบบเร็วตามทางหลวง
ทางตอนใต้ของสวีเดน	 เดนมาร์กและเยอรมนีเหนือ	 การวิจัยนี้
ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตลาดพร้อมที่จะน�าเทคโนโลยี
การประจุพลังงานไฟฟ้าอย่างเรว็มาให้บรกิารได้กบัรถหลากหลาย

ชนิดและประเภทในสถานีบริการ
เดียวกัน	 ในส่วนของรถใช้พลังงาน
ไฟฟ้าต้องพฒันาไปถึงจดุทีป่ระจไุฟฟ้า
แต ่ละครั้ งสามารถเดินทางได ้ไกล

มากกว่า	500	กม	เพื่อส่งเสริมให้คนหันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้า

สมาคมจัดอบรมหลักสูตรงานก่อสร้างทาง และความมั่นคง 
ของคันทาง สนใจสอบถามที่สมาคมฯ โทร. 0-2984-0836 3สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย

	 รัฐมนตรีว่าการขนส่งของนอร์เวย์ด�าริจะให้ลดการใช้วง
เวยีนบนถนนในกลุม่ประเทศสแกนดเีนเวยี	โดยได้เขยีนบทความ
อยากให้ทางทีก่่อสร้างใหม่ไม่ใช้ระบบวงเวียน	และให้ก่อสร้างห่าง
จากย่านชมุนมุชนเพือ่มิต้องมีอุปกรณ์ลูกระนาดกนัรถวิง่เรว็อย่าง	
speed	bumps	ที่วางขวางถนน	แต่ได้ถูกองค์กรงานทางโต้กลับ
ว่า	 ทางองค์กรมีนโยบายที่แน่นอนอยู่แล้วว่าจะสร้างวงเวียน
ที่ไหนบ้าง	 อย่างไรก็ตามทางองค์กรจะทบทวนความเหมาะสม
อีกครั้งหนึ่ง	 ซึ่งทางรัฐมนตรีก็รับทราบและเห็นควรให้พิจารณา
เป็นที่ๆ	ไป	ระบบวงเวียนที่มีขนาดเล็ก	ก�าหนดให้รถที่วิ่งเข้าสู่วง
เวยีนต้องให้รถในวงเวยีนไปก่อนนัน้	ได้เอาแบบอย่างขององักฤษ
มาใช้ตั้งแต่ปี	 2523	 ปัจจุบันมีวงเวียนถึงสองพันกว่าแห่ง	 ผู้
เชี่ยวชาญในนอร์เวย์เห็นว่าระบบวงเวียนเล็กๆนั้นไม่เหมาะ	น่า
จะพิจารณาหันมาใช้ทางแยกติดสัญญาณไฟจราจร	ซึ่งเรื่องนี้ยัง
มีการวพิากษ์วิจารณ์กนัอยูม่ากว่า	ระบบวงเวียน	กบัระบบทางแยก
ติดสัญญาไฟจราจร	 แบบไหนจะดีกว่ากัน	 อย่างในออสเตรเลีย	
กลบัมาใช้วงเวยีนทีม่เีส้นผ่าศูนย์กลางยาวๆ	ท�าให้มีช่วง	weaving	
ยาวมากขึ้น	 ตามแถบชานเมือง	 แทนทางแยกที่ใช้ไฟสัญญาณ
จราจร	ท�าให้การจราจรคล่องตัวมากขึ้น

	 ข้อมูลจากทางหลวงหมายเลข	9	ในสก๊อตแลนด์แสดงว่า
กล้องจับวัดความเร็วเฉลี่ยของรถช่วยลดเหตุรถชนกันลงได้มาก	
โดยมีการติดต้ังกล้องจับวัดความเร็วเฉลี่ยของรถตลอดเส้นทาง
ยาว	220	กม	โดยมกีารก�าหนดช่วงถนนทีมี่อุบตัเิหตเุกดิบ่อยมาก
ระหว่าง	Dunblane	ถึง	 Inverness	อุปกรณ์นี้จะยังคงอยู่จนกว่า
ทางสายนี้จะขยายเป็นทางสี่ช่องจราจรซึ่งคาดว่าจะเสร็จในป	ี
2568	จากผลของการด�าเนินการครั้งนี้	มีเพียงรถไม่ถึง	4	คันต่อ
วันที่ฝ่าฝืนกฎหมาย	 และมีรถท่ีวิ่งเร็วกว่าก�าหนดลดลงจากร้อย
ละ	33	เหลือเพียงร้อยละ	5	และการเดินทางมีความแน่นอนใน
การเดินทางถึงที่หมายมากขึ้น	ไม่มีข้อมูลว่ามีรถที่พยายามหลีก
เลี่ยงไม่ใช้เส้นทางนี้หรือไม่	 แต่ผู้ขับรถบรรทุกส่วนมากพอใจ
เพราะใช้เวลาในการเดินทางลดลง	 จากหลักฐานต�ารวจพบว่า
ระยะเริ่มใช้	 3	 เดือนแรกมีคนถูกจับฐานขับรถเร็วลดลงแปดเท่า	

นอร์เวย์เลิกใช้วงเวียน

กล้องจับวัดความเร็วเฉลี่ยรถ

รถใช้พลังงานไฟฟ้า

เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ยังไม่มีอุปกรณ์นี้	มีคนถูกจับมากถึง	2,493	
คน	โดยภาพรวมการฝ่าฝืนวิ่งรถเร็วน้อยลงราว	76%	เมื่อก่อนนี้
จะมีรถถูกจับวิ่งเร็วกว่า	160	กม/ชม	มากถึง	200	คันต่อวัน	แต่
เด๋ียวนีไ้ม่พบสักคนั	จ�านวนรถไม่
ได้ลดลงเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์
นี้	 แต่กลับมีจ�านวนมากขึ้นถึง
ร้อยละสอง	 ระยะเวลาท่ีใช้เดิน
ทางระหว่างสองจดุข้างต้นพบว่า
เพิ่มขึ้นจากเดิม	3	–	14	นาที	ทั้งนี้	เป็นการเปรียบเทียบกับเมื่อ
ตอนมีการฝ่าฝืนขับรถเร็วเกินก�าหนด	 และยังมีงานซ่อมบ�ารุง
รักษาทางกับงานส�ารวจทางเพ่ือเตรียมขยายเป็น	 4	 ช่องจราจร
เป็นอุปสรรคด้วย

มกีารปรบัแก้กฎหมายบางอย่างเกีย่วกบัการก่อสร้างทางด่วน	ได้
ข้อตกลงร่วมกันในปี	 2535	 ให้ทางด่วนก่อสร้างทะลุผ่ากลาง
อาคาร	โดยขอเช่าใช้พื้นที่ชั้น	5,	6	และ	7	ตัวทางด่วนก่อสร้าง
เป็นโครงสร้างลกัษณะสะพาน	มฐีานรากของตนเอง	ไม่เก่ียวข้อง
กบัตวัอาคาร	ดงันัน้การสัน่สะเทอืนของทางด่วนไม่กระทบอาคาร	
และเสียงก็ใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงคลุมทางด่วนไว้	 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆย่อมมีปัญหาอุปสรรคกระทบกระท่ัง
ระหว่างองค์กร	เจ้าของที่ดินและประชาชน	การเจรจาอย่างเป็น
มิตรและทุกฝ่ายสมประโยชน์ย่อมท�าให้โครงการสัมฤทธ์ผลได้
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 เศรษฐีอยากสนุกจึงน�ารถเฟอรารี่หรูเข้าร่วมแข่ง
รถในสนามแข่ง	Monzatack	ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง	จาก
ภาพวิดโีอทีบั่นทกึไว้	 เขาไร้ฝีมือจรงิๆ	ตอนเข้าโค้งก็

แหกโค้งออกไปวิ่งบนทางกรวด	เมื่อหักรถกลับเข้าสนาม	ก็เกือบ
ชนกับรถแข่งที่วิ่งแข่งกันอยู่	แถมดันรถอีกคันวิ่งออกนอกทางวิ่ง
ไปด้วย	โชคดสี�าหรบัรถคนัอ่ืนทีร่ถเขายางแตกตอนแหกโค้ง	ท�าให้
วิ่งแข่งต่อไปไม่ได้	 ต้องคลานกลับเข้าพิทไป	 ผู้ประกาศในสนาม
อดแซวไม่ได้	แนะให้เขาไปขับรถ	off	road	หรือไม่ก็รถ	โกรคราท์
แทน	
	 ****ระวังนะ	 เกิดเศรษฐีโกรธขึ้นมา	 ควักเงินซื้อสนามแข่ง	
ผู้ประกาศจะตกงานทันที

 	 ต�ารวจเยอรมนีจับชายแขนด้วนข้างหนึ่งท่ี
ขี่จกัรยานทีเ่ขาดัดแปลงไปตามถนน		เขาเถียงว่าไม่มี
กฎหมายห้ามคนแขนเดยีวขีจ่กัรยาน	แต่ต�ารวจอ้าง

ว่าจับเขาฐานใช้จักรยานไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย	 ชายนั้น
โต้ว่า	เขาดดัแปลงให้มนัสามารถห้ามล้อได้ทัง้หน้าและหลัง	ต�ารวจ
ไม่ฟังแถมอีกกระทงท่ีไฟจักรยานใช้ไม่ได้	 ชายนั้นมีธุระรีบร้อน
ต้องไปประชุมจึงจ่ายค่าปรับไปก่อน	 แล้วต่อมาจึงไปชี้แจงกับ
ต�ารวจ	แสดงให้เหน็ว่าเขาสามารถห้ามล้อได้ทัง้หน้าและหลงั	และ
ที่ไฟไม่สว่างเพราะมันต้องใช้ไฟจากไดนาโมที่ปั้นไฟเมื่อล้อหมุน	
ต�ารวจจึงขอโทษและคืนค่าปรับให้เขา	
	 ****	 โชคดีที่เรื่องนี้เกิดในเยอรมนี	 ถ้าเป็นเมืองสารขันต์	
อาจโดนข้อหาหัวหมอ	โต้เถียงดูหมิ่นเจ้าพนักงานเพิ่มอีกกระทง
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	 ช่างยนต์ชาวยูเครนสองคนพิศมัยรถถังรัสเซีย
สมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่จอดนิ่งเป็นอนุเสาวรีย์
อยูท่ี่เมอืง	Kostiantynivka		ถงึขนาดแอบคลานเข้าไป

ในรถถงั	หลงัส�ารวจจนทัว่	กล็องสตาร์ทเครือ่งด	ูเครือ่งยนต์ดเีซล
ติดปล่อยควันด�าโขมง	 ชายท้ังสองรีบดับเครื่องแล้วคลานหนีไป	
ต�ารวจไม่รูจ้ะตัง้ข้อหาชายทัง้สองอย่างไร	เครือ่งยนต์ดเีซลรสัเซยี
มีชื่อมากด้านความคงทน	 แต่การที่ยังติดเครื่องได้	 ท้ังท่ีจอดมา
นานสิบๆ	ปี	ถือว่ายอดมาก	
	 ****	 เรื่องนี้ต้องวิเคราะห์ให้ดีว่า	 เป็นการโฆษณาเกินจริง
หรอืไม่	จอดทิง้ไว้เป็นสบิๆปี	น�า้มนัระเหยแห้งหมดแน่	แบตเส่ือม
ไม่มไีฟพอสตาร์ทตดิแน่	นอกเสยีจากว่าชายทัง้สองเอาน�า้มนัไป
เติมและแบตใหม่ไปสตาร์ท

	 ชายฝรั่งเศสนักปั่นจักรยานวัย	 102	 ปี	 ตั้งใจ
จะปั่นจักรยานให้ได้ระยะทาง	27	กม	ภายในเวลา	
1	 ชั่วโมง	 เพ่ือท�าลายสถิติท่ีตนเองท�าไว้เมื่อวัย	

100	 ปี	 เขาเป็นเจ้าของสถิติโลกด้วยในฐานะชายวัย	 100	 ปี	
สามารถขี่จักรยานระยะทาง	100	กม	ภายในเวลา	4	ชั่วโมง	17	
นาที	การปั่นจักรยานเป็นกีฬายอดนิยมในฝรั่งเศส	
	 ****	สงสัยว่าปู่จะเดินไหวไหม	ถ้าไม่ขี่จักรยาน	อย่างนี้น่า
มาเมืองไทยนะ	ก�าลังฮิตปั่นจักรยานเช่นเดียวกัน
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