ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2558

ระหว่าง 21 - 23 มกราคม 2558 สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย ได้จัดอบรม I หลักสูตรงาน
ก่อสร้างทางหลวง ส�ำหรับบุคคลทัว่ ไปทีม่ อี าชีพในงานก่อสร้างทาง โดยมีหวั ข้อวิชา 1. การบริหารสัญญา
ก่อสร้าง และค่า K 2. การควบคุมงานก่อสร้างทาง 3. การประเมินราคาค่างานก่อสร้างทาง ซึ่งมีราย
ละเอียด ตั้งแต่การคิดค่าวัสดุก่อสร้างทาง การคิดค่าขนส่งวัสดุ ค่าด�ำเนินการ (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�้ำซับน�้ำซึม และน�้ำใต้ดิน ที่
จะกระทบต่อความมั่นคงของถนน การป้องกัน แก้ไข ทั้งโดยทางกล ใช้วัสดุงานทางรวมถึงชีวพืชต่างๆ
ระหว่าง 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2558 หลักสูตรการออกแบบโครงสร้างผิวทาง และการก�ำกับควบคุมงานก่อสร้างผิวทางและ
โครงสร้างทาง - การออกแบบผิวทางเพือ่ รองรับปริมาณจราจร (Pavement Design) การควบคุมคุณภาพวัสดุผวิ ทาง การออกแบบส่วน
ผสมมวลรวมผิวทาง Job mix formula for Asphalt concrete
materials และการผลิตมวลรวมอย่างถูกต้อง มีคณ
ุ ภาพด้วย
ทั้งสามหลักสูตรมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมทั้งภาครัฐและ
วิศวกรกับผูบ้ ริหารของบริษทั รับเหมา ทุกท่านประเมินผลว่า
ได้รับประโยชน์สามารถน�ำไปใช้ในงานประจ�ำได้อย่างดียิ่ง

าวสมาคม

งานรื้อสะพานเก่า
รัฐซินซินเนติ สหรัฐอเมริกา ขณะทีค่ นงานก�ำลังรือ้ สะพาน
เก่าเพื่อก่อสร้างใหม่ ด้วยความเก่าใช้งานมานานมากจนช�ำรุด
เสียหาย สะพานเกิดพังลงมาขณะท�ำการรือ้ ด้วยการใช้ฉดี ด้วยน�ำ้
แรงดันสูง คานหักพังลงมาอัดทับร่าง ท�ำให้คนงาน นาย Hopper
Street วัย 35 ปี เสียชีวิต หน่วยกู้ภัยต้องใช้ถุงลมยกชิ้นส่วน
สะพานที่พังขึ้นมา เพื่อเอาร่างเขาออกจากทรากปรักหักพัง จาก
นั้นต้องรีบท�ำการ
ตรวจสอบวิเคราะห์
หาสาเหตุทสี่ ะพาน
พังลงมา ก่อนที่จะ
รื้อสิ่งปรักพังออก
เพื่ อ เปิ ด ให้ ก าร
จราจรผ่ า นไปมา
ตามปกติ นอกจาก
นีย้ งั มีอกี หลายแห่งทีพ่ งั ลงมาขณะก�ำลังรือ้ เช่นกัน เพราะสะพาน
เก่าช�ำรุดมาก และความเร่งรีบในการรือ้ การรือ้ โครงสร้างสะพาน
หรืออาคาร ต้องมีความรูด้ า้ นการออกแบบด้วย เพือ่ จะได้รอื้ ถอน
ชิ้นส่วนต่างๆออกมาแล้วไม่ท�ำให้โครงสร้างพังครืนลง
แผนที่ทางหลวงฉบับใหม่ ปี 2558 มีจำ�หน่ายแล้ว

อเมริกาถังแตก
สะพานข้ามแม่นำ 
�้ ดีทรอยส์ ทีเ่ ชือ่ มเมืองดีทรอย รัฐมิชแิ กน
และด่านตรวจฝัง่ สหรัฐฯทีจ่ ดุ ชายแดนระหว่างสหรัฐฯและแคนนา
ดาทีเ่ มืองวินด์เซอร์ รัฐออนตารีโอ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างก่อสร้างมีปญ
ั หา
ว่า ระหว่างสองประเทศใครจะจ่ายค่าก่อสร้างกันอย่างไร ใน พรบ.
งบประมาณ ของสหรัฐฯ ไม่มีงบประมาณเพื่อการนี้มาสองปี
ติดต่อกันแล้ว สร้างความขุน่ เคืองให้กบั ทางการแคนนาดาทีก่ ำ� กับ
ดูแลงานก่อสร้างสะพาน เงินค่าผ่านด่านทีท่ างแคนนาดาเก็บทาง
ฝั ่ ง เขาต้ อ งเอามาใช้ จ ่ า ยเพื่ อ งานก่ อ สร้ า งสะพานเชื่ อ มและ
ส�ำนักงานด่านฝั่งสหรัฐฯ ทางการแคนนาดาได้เคยประชุมเจรจา
กับทางการสหรัฐฯเรื่องใครจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าก่อสร้าง
อาคารส�ำนักงานด่านฝัง่ สหรัฐฯ ซึง่ ทางสหรัฐฯยืนยันให้ทางแคน
นาดาจ่าย โดยที่โครงการนี้ประกอบด้วยงาน 4 ส่วนคือ สะพาน
ขนาด 6 ช่องจราจร อาคารส�ำนักงานด่านด้านแคนนาดา และ
ด้านสหรัฐฯ และสุดท้ายคือทางหลวงทีไ่ ปเชือ่ มติดต่อกับทางแยก
ของทางหลวงสาย I-75 ฝั่งสหรัฐฯ และทางแคนาดาได้จัดตั้ง
องค์กรอิสระขึน้ มาก�ำกับดูแลงานโครงการนี้ เมือ่ กรกฎาคม 2557
เพือ่ ก�ำกับงานก่อสร้างสะพานเชือ่ มมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ แต่
มูลค่าทัง้ โครงการซึง่ มีอาคารของสหรัฐฯและถนนเชือ่ มฝัง่ สหรัฐฯ
รวม 4 พันล้านดอลลาร์ ยังขาดอีก 2 พันล้าน ทางแคนาดาได้
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จ้างวิศวกรที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานแล้ว ได้แก่ Parson ในมูลค่า
17 ล้านดอลลาร์ แต่ฝั่งสหรัฐฯ ยังไม่มีการเริ่มต้น แม้แต่การ
เวนคืนที่ดิน รวมทั้งไม่มีการตั้งงบประมาณเพื่อการนี้เลย คง
ประสบวิกฤติเศรษฐกิจจริงๆ ไม่มีเงินงบประมาณ เลยเกี่ยงให้
แคนนาดาออกให้ทั้งหมด

ปรับปรุงระบบถนนในนครลอนดอน
นายกเทศมนตรีนครลอนดอน Boris Johnson  ได้เสนอ
วิสยั ทัศน์ปรับปรุงถนนในนครลอนดอน เพือ่ ลดการจราจรติดขัด
เพิ่มพื้นที่ส าธารณะบนดิน และ
รณรงค์ ใ ห้ ป ระชาชนเดิ น หรื อ ใช้
จักรยานมากขึ้น มีการออกแบบ
แก้ ไขระบบถนนในเมื อ งเพื่ อ ให้
เมืองน่าอยู่ขึ้น มีการส�ำรวจพื้นที่
กว่า 70 แห่งที่จะปรับถนนให้เป็นอุโมงค์ ถนนลอดและทางช้าม

ทางวิบากแต่สวยงาม
ในรัฐดาโกต้า สหรัฐฯ มีทางสาย 87 ในแถบเทือกเขา
Black Hill Region มีอยูช่ ว่ งหนึง่ ของทางตอนเหนือ ระยะทางราว
23 กม เป็นอุโมงค์แคบมากที่เจาะผ่านภูเขาหินแกรนนิตเรียกว่า
Needle Highway หรื อ ถนน
รู เข็ ม เป็นส่วนหนึ่งของ Peter
Norbeck Scenic Byway มี
แนวทางคดโค้งมาก บางโค้งเป็น
แบบหักกลับ 180 องศา ทาง
สายนี้ก่อสร้างเสร็จในปี 2465
เริ่มต้นที่ Wind Cave National Park แล้วตรงเข้าไปยัง Custor

เวบไสต์ ความรู้งานทาง
The National Operations Centre of Excellence ได้
เปิดตัว เวบไซต์อย่างเป็นทางการเพือ่ เป็นแหล่งความรู้ การบริหาร
จั ด การและข้ อ มู ล ด้ า นงานทางและการขนส่ ง ผู ้ ส นใจทั่ ว ไป
สามารถเข้าไปหาความรูห้ รือสอบถามเรือ่ งต่างๆได้ ทางเขาจะให้
ความช่วยเหลือด้านเทคนิก วิชาชีพ และทาง AASHTO กับ
Transport Research Board  ผู้ร่วมกันตั้งเวบไซต์นี้ จะร่วมกันจัด
สัมมนาเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ถนน และการน�ำวัสดุเดิมกลับ
มาใช้อกี โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญด้านงานทางจากหลายประเทศในยุโรป
มาเสนอผลงานด้านวิชาการ ซึ่งมุ่งเน้นการมีวิสัยทัศน์ทั้งระยะ
ปานกลาง และระยะยาวในการก�ำหนดยุทธศาสตร์ดา้ นการบ�ำรุง
รักษาทางอย่างถูกวิธี เพราะปัจจุบันหลายองค์กรประสบปัญหา
งบประมาณไม่พอเพียง ท�ำให้ไม่สามารถวางยุทธศาสตร์ระยะ
กลางและยาวได้ การสัมมนานีจ้ ะช่วยให้ผเู้ ข้าร่วมได้ความรูใ้ นการ
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ซึง่ ได้กำ� หนดไว้ในแผนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของเมือง
อยูแ่ ล้ว 5 แห่งทีส่ ำ� คัญก�ำหนด
ไว้ที่ Barking Riverside จะ
ก่อสร้างอุโมงค์, ที่ Tolworth
บนทางสาย A3 จะเป็นทางข้าม, ที่ Chalkers Corner จะเป็นทาง
ลอดของทางสาย A316, ที่ Hammersmith  สาย A4 จะเป็นทาง
ลอด และสุดท้ายที่ New Southgate บนทาง A406 จะเป็นทาง
ข้ามหรืออุโมงค์ การบูรณะระบบทางเก่าที่ใช้งานมานาน โดยไป
ใช้พื้นที่ใต้ดินของเมือง ไม่เฉพาะเพิ่มขีดความสามารถในการ
ระบายรถแต่ยงั ได้พนื้ ทีบ่ นดินเพิม่ ขึน้ ลดมลภาวะด้านเสียง ช่วย
ให้ความเป็นอยูแ่ ละเศรษฐกิจ
ดีขนึ้ แนวคิดข้างต้นได้มาจาก
ตัวอย่า งโครงการ Big Dig
ของเมือง Boston ที่สหรัฐฯ.
State Park โดยต้อง
ผ่านอุโมงค์ อีก 2 แห่ง
คือ Iron Creek และ  
Needle Eye Tunnel  
เป็ น สถานที่ พั ก ผ่ อ น
เพื่อเล่นสกี ท่องป่าโดยการเดินเท้าหรือขี่ม้า การไต่เขาและการ
ตกปลา ผู้ที่จะเดินทางผ่านเส้นทางนี้ต้องมีใบอนุญาติพิเศษ
เฉพาะและต้องมีความสามารถใน
การขับรถมากๆ เพราะช่องทาง
แคบมากจริง ขนาดรถบัสนัน้ ตัวรถ
ห่างขอบเขาเพียงนับเซนติเมตร
บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้ทางหลวงมีความ
ปลอดภัยและสะดวกรวดเร็วขึน้ การแบ่งปันความรูป้ ระสบการณ์
ที่ประกอบด้วย กรณีศึกษา แหล่งรวมความรู้ แหล่งเชื่อมต่อเพื่อ
ข้อมูลความรู้ การวิเคราะห์วจิ ารณ์กนั และก�ำหนดการสัมนาหรือ
ประชุมวิชาการต่างๆ ผ่านเวบไซต์ข้างต้นมีความส�ำคัญมากใน
ยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก นอกจากนี้ผู้ใช้ทาง
ทั่วไป ยังสามารถเข้าในเวบไซต์เพื่อหาข้อมูลเตรียมการเดินทาง

ทางด่วนทะลุตึก
ในโอซาก้า ญีป่ นุ่ แนวทาง
ด่วนสาย Hanshin จ�ำเป็นต้องตัด
ผ่านตัวอาคาร Gateway ซึ่งเดิม
เป็ น พื้ น ที่ ดิ น ของครอบครั ว ที่
ประกอบอาชีพเผาถ่านขายมา
ตั้ ง แต่ ป ี 2403 เมื่ อ มี พ ลั ง งาน
สมัครเป็นสมาชิกสมาคมทางหลวงได้ตามที่อยู่ของสมาคม
ตลอดชีพ เพียง 800 บาท

อย่างอื่นมาทดแทน จึงได้เปลี่ยนมา
ก่อสร้างเป็นอาคารส�ำนักงานให้เช่า
เป็นอาคาร 16 ชั้น ชื่อ Gateway
Tower มีการออกแบบให้ต้านแผ่น
ดินไหวเพราะพื้นที่นี้มีแผ่นดินไหว
บ่ อ ย บริ เวณนี้ เ ป็ น เขตชานเมื อ ง
Fukushima – ku ทีม่ ปี ระชากรอาศัย
อยู่หนาแน่น เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความ
พอใจ การเจรจากันนานกว่าสิบปีและ

นอร์เวย์เลิกใช้วงเวียน
รัฐมนตรีว่าการขนส่งของนอร์เวย์ด�ำริจะให้ลดการใช้วง
เวียนบนถนนในกลุม่ ประเทศสแกนดีเนเวีย โดยได้เขียนบทความ
อยากให้ทางทีก่ อ่ สร้างใหม่ไม่ใช้ระบบวงเวียน และให้กอ่ สร้างห่าง
จากย่านชุมนุมชนเพือ่ มิตอ้ งมีอปุ กรณ์ลกู ระนาดกันรถวิง่ เร็วอย่าง
speed bumps ที่วางขวางถนน แต่ได้ถูกองค์กรงานทางโต้กลับ
ว่า ทางองค์กรมีนโยบายที่แน่นอนอยู่แล้วว่าจะสร้างวงเวียน
ที่ไหนบ้าง อย่างไรก็ตามทางองค์กรจะทบทวนความเหมาะสม
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทางรัฐมนตรีก็รับทราบและเห็นควรให้พิจารณา
เป็นที่ๆ ไป ระบบวงเวียนที่มีขนาดเล็ก ก�ำหนดให้รถที่วิ่งเข้าสู่วง
เวียนต้องให้รถในวงเวียนไปก่อนนัน้ ได้เอาแบบอย่างของอังกฤษ
มาใช้ตั้งแต่ปี 2523 ปัจจุบันมีวงเวียนถึงสองพันกว่าแห่ง ผู้
เชี่ยวชาญในนอร์เวย์เห็นว่าระบบวงเวียนเล็กๆนั้นไม่เหมาะ น่า
จะพิจารณาหันมาใช้ทางแยกติดสัญญาณไฟจราจร ซึ่งเรื่องนี้ยัง
มีการวิพากษ์วจิ ารณ์กนั อยูม่ ากว่า ระบบวงเวียน กับระบบทางแยก
ติดสัญญาไฟจราจร แบบไหนจะดีกว่ากัน อย่างในออสเตรเลีย
กลับมาใช้วงเวียนทีม่ เี ส้นผ่าศูนย์กลางยาวๆ ท�ำให้มชี ว่ ง weaving
ยาวมากขึ้น ตามแถบชานเมือง แทนทางแยกที่ใช้ไฟสัญญาณ
จราจร ท�ำให้การจราจรคล่องตัวมากขึ้น

กล้องจับวัดความเร็วเฉลี่ยรถ
ข้อมูลจากทางหลวงหมายเลข 9 ในสก๊อตแลนด์แสดงว่า
กล้องจับวัดความเร็วเฉลี่ยของรถช่วยลดเหตุรถชนกันลงได้มาก
โดยมีการติดตั้งกล้องจับวัดความเร็วเฉลี่ยของรถตลอดเส้นทาง
ยาว 220 กม โดยมีการก�ำหนดช่วงถนนทีม่ อี บุ ตั เิ หตุเกิดบ่อยมาก
ระหว่าง Dunblane ถึง Inverness อุปกรณ์นี้จะยังคงอยู่จนกว่า
ทางสายนี้จะขยายเป็นทางสี่ช่องจราจรซึ่งคาดว่าจะเสร็จในปี
2568 จากผลของการด�ำเนินการครั้งนี้ มีเพียงรถไม่ถึง 4 คันต่อ
วันที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีรถที่วิ่งเร็วกว่าก�ำหนดลดลงจากร้อย
ละ 33 เหลือเพียงร้อยละ 5 และการเดินทางมีความแน่นอนใน
การเดินทางถึงที่หมายมากขึ้น ไม่มีข้อมูลว่ามีรถที่พยายามหลีก
เลี่ยงไม่ใช้เส้นทางนี้หรือไม่ แต่ผู้ขับรถบรรทุกส่วนมากพอใจ
เพราะใช้เวลาในการเดินทางลดลง จากหลักฐานต�ำรวจพบว่า
ระยะเริ่มใช้ 3 เดือนแรกมีคนถูกจับฐานขับรถเร็วลดลงแปดเท่า

มีการปรับแก้กฎหมายบางอย่างเกีย่ วกับการก่อสร้างทางด่วน ได้
ข้อตกลงร่วมกันในปี 2535 ให้ทางด่วนก่อสร้างทะลุผ่ากลาง
อาคาร โดยขอเช่าใช้พื้นที่ชั้น 5, 6 และ 7 ตัวทางด่วนก่อสร้าง
เป็นโครงสร้างลักษณะสะพาน มีฐานรากของตนเอง ไม่เกีย่ วข้อง
กับตัวอาคาร ดังนัน้ การสัน่ สะเทือนของทางด่วนไม่กระทบอาคาร
และเสียงก็ใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงคลุมทางด่วนไว้ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆย่อมมีปัญหาอุปสรรคกระทบกระทั่ง
ระหว่างองค์กร เจ้าของที่ดินและประชาชน การเจรจาอย่างเป็น
มิตรและทุกฝ่ายสมประโยชน์ย่อมท�ำให้โครงการสัมฤทธ์ผลได้
เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ยังไม่มีอุปกรณ์นี้ มีคนถูกจับมากถึง 2,493
คน โดยภาพรวมการฝ่าฝืนวิ่งรถเร็วน้อยลงราว 76% เมื่อก่อนนี้
จะมีรถถูกจับวิ่งเร็วกว่า 160 กม/ชม มากถึง 200 คันต่อวัน แต่
เดีย๋ วนีไ้ ม่พบสักคัน จ�ำนวนรถไม่
ได้ลดลงเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์
นี้ แต่กลับมีจ�ำนวนมากขึ้นถึง
ร้อยละสอง ระยะเวลาที่ใช้เดิน
ทางระหว่างสองจุดข้างต้นพบว่า
เพิ่มขึ้นจากเดิม 3 – 14 นาที ทั้งนี้ เป็นการเปรียบเทียบกับเมื่อ
ตอนมีการฝ่าฝืนขับรถเร็วเกินก�ำหนด และยังมีงานซ่อมบ�ำรุง
รักษาทางกับงานส�ำรวจทางเพื่อเตรียมขยายเป็น 4 ช่องจราจร
เป็นอุปสรรคด้วย

รถใช้พลังงานไฟฟ้า
สหภาพยุโรปมีโครงการสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาเพือ่
สนับสนุนการใช้รถพลังงานไฟฟ้า โดยมอบเงิน 1 ล้านยูโรให้ศกึ ษา
การพั ฒ นารถใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า และการจั ด ตั้ ง สถานี บ ริ ก าร
ประจุไฟฟ้าตามทางหลวงในประเทศยุโรปตอนเหนืออย่างสวีเดน
เดนมาร์คและตอนเหนือของเยอรมนี
เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้รถพลังงาน
ไฟฟ้าเดินทางระยะทางไกลๆและ
ข้ามประเทศ ข้อจ�ำกัดในการใช้รถใช้
พลังงานไฟฟ้าในยุโรปคือไม่มสี ถานีประจุพลังงานไฟฟ้าทีเ่ หมาะ
สม งานวิจยั นีจ้ ะเน้นทีค่ วามต้องการของผูใ้ ช้ทงั้ ทีต่ วั รถและสถานี
บริการประจุไฟฟ้า รวมถึงการบริการหลังการขายของรถเหล่านี้
จะมีการจัดตั้งสถานีประจุพลังงานไฟฟ้าแบบเร็วตามทางหลวง
ทางตอนใต้ของสวีเดน เดนมาร์กและเยอรมนีเหนือ การวิจัยนี้
ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตลาดพร้อมที่จะน�ำเทคโนโลยี
การประจุพลังงานไฟฟ้าอย่างเร็วมาให้บริการได้กบั รถหลากหลาย
ชนิ ด และประเภทในสถานี บ ริ ก าร
เดี ย วกั น ในส่ ว นของรถใช้ พ ลั ง งาน
ไฟฟ้าต้องพัฒนาไปถึงจุดทีป่ ระจุไฟฟ้า
แต่ ล ะครั้ ง สามารถเดิ น ทางได้ ไ กล
มากกว่า 500 กม เพื่อส่งเสริมให้คนหันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้า

สมาคมจัดอบรมหลักสูตรงานก่อสร้างทาง และความมั่นคง
ของคันทาง สนใจสอบถามที่สมาคมฯ โทร. 0-2984-0836
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เศรษฐีอยากสนุกจึงน�ำรถเฟอรารี่หรูเข้าร่วมแข่ง
รถในสนามแข่ง Monzatack ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง จาก
ภาพวิดโี อทีบ่ นั ทึกไว้ เขาไร้ฝมี อื จริงๆ ตอนเข้าโค้งก็
แหกโค้งออกไปวิ่งบนทางกรวด เมื่อหักรถกลับเข้าสนาม ก็เกือบ
ชนกับรถแข่งที่วิ่งแข่งกันอยู่ แถมดันรถอีกคันวิ่งออกนอกทางวิ่ง
ไปด้วย โชคดีสำ� หรับรถคันอืน่ ทีร่ ถเขายางแตกตอนแหกโค้ง ท�ำให้
วิ่งแข่งต่อไปไม่ได้ ต้องคลานกลับเข้าพิทไป ผู้ประกาศในสนาม
อดแซวไม่ได้ แนะให้เขาไปขับรถ off road หรือไม่ก็รถ โกรคราท์
แทน
****ระวังนะ เกิดเศรษฐีโกรธขึ้นมา ควักเงินซื้อสนามแข่ง
ผู้ประกาศจะตกงานทันที

2

ต� ำ รวจเยอรมนี จั บ ชายแขนด้ ว นข้ า งหนึ่ ง ที่
ขี่จกั รยานทีเ่ ขาดัดแปลงไปตามถนน  เขาเถียงว่าไม่มี
กฎหมายห้ามคนแขนเดียวขีจ่ กั รยาน แต่ตำ� รวจอ้าง
ว่าจับเขาฐานใช้จักรยานไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ชายนั้น
โต้วา่ เขาดัดแปลงให้มนั สามารถห้ามล้อได้ทงั้ หน้าและหลัง ต�ำรวจ
ไม่ฟังแถมอีกกระทงที่ไฟจักรยานใช้ไม่ได้ ชายนั้นมีธุระรีบร้อน
ต้องไปประชุมจึงจ่ายค่าปรับไปก่อน แล้วต่อมาจึงไปชี้แจงกับ
ต�ำรวจ แสดงให้เห็นว่าเขาสามารถห้ามล้อได้ทงั้ หน้าและหลัง และ
ที่ไฟไม่สว่างเพราะมันต้องใช้ไฟจากไดนาโมที่ปั้นไฟเมื่อล้อหมุน
ต�ำรวจจึงขอโทษและคืนค่าปรับให้เขา
**** โชคดีที่เรื่องนี้เกิดในเยอรมนี ถ้าเป็นเมืองสารขันต์
อาจโดนข้อหาหัวหมอ โต้เถียงดูหมิ่นเจ้าพนักงานเพิ่มอีกกระทง
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ช่างยนต์ชาวยูเครนสองคนพิศมัยรถถังรัสเซีย
สมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่จอดนิ่งเป็นอนุเสาวรีย์
อยูท่ เี่ มือง Kostiantynivka  ถึงขนาดแอบคลานเข้าไป
ในรถถัง หลังส�ำรวจจนทัว่ ก็ลองสตาร์ทเครือ่ งดู เครือ่ งยนต์ดเี ซล
ติดปล่อยควันด�ำโขมง ชายทั้งสองรีบดับเครื่องแล้วคลานหนีไป
ต�ำรวจไม่รจู้ ะตัง้ ข้อหาชายทัง้ สองอย่างไร เครือ่ งยนต์ดเี ซลรัสเซีย
มีชื่อมากด้านความคงทน แต่การที่ยังติดเครื่องได้ ทั้งที่จอดมา
นานสิบๆ ปี ถือว่ายอดมาก
**** เรื่องนี้ต้องวิเคราะห์ให้ดีว่า เป็นการโฆษณาเกินจริง
หรือไม่ จอดทิง้ ไว้เป็นสิบๆปี น�ำ้ มันระเหยแห้งหมดแน่ แบตเสือ่ ม
ไม่มไี ฟพอสตาร์ทติดแน่ นอกเสียจากว่าชายทัง้ สองเอาน�ำ้ มันไป
เติมและแบตใหม่ไปสตาร์ท
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ชายฝรั่งเศสนักปั่นจักรยานวัย 102 ปี ตั้งใจ
จะปั่นจักรยานให้ได้ระยะทาง 27 กม ภายในเวลา
1 ชั่วโมง เพื่อท�ำลายสถิติที่ตนเองท� ำ ไว้ เมื่ อวั ย
100 ปี เขาเป็นเจ้าของสถิติโลกด้วยในฐานะชายวัย 100 ปี
สามารถขี่จักรยานระยะทาง 100 กม ภายในเวลา 4 ชั่วโมง 17
นาที การปั่นจักรยานเป็นกีฬายอดนิยมในฝรั่งเศส
**** สงสัยว่าปู่จะเดินไหวไหม ถ้าไม่ขี่จักรยาน อย่างนี้น่า
มาเมืองไทยนะ ก�ำลังฮิตปั่นจักรยานเช่นเดียวกัน

