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หรือต�่ำกว่ำ 4 ถือว่ำสะพำนนั้นไม่มี
คุณภำพตำมมำตรฐำนทำงกำร แต่ไม่
ได้หมำยควำมว่ำไม่ปลอดภัย แต่หำก
สะพำนอยู่ในสภำพไม่ปลอดภัย ต้อง
ปิดกำรใช้ทนัที ทำงสมำคมได้ท�ำกำรวเิครำะห์สภำพสะพำนจำกข้อมลู
ทีท่ำงกำรมอบให้ พบว่ำมถีงึ 250 สะพำนทีส่ภำพแย่และมีกำรจรำจร
สูงมำก อยู่ในเขตชุมชนบนทำงหลวงระหว่ำงรัฐ โดยในแคลิฟลอเนีย 
มสีะพำนกว่ำร้อยละ 87 ก่อสร้ำงใช้งำนมำตัง้แต่ปี 2513 จำกข้อมลูสถติิ 
สะพำนทีเ่สือ่มสภำพมดีงัต่อไปนี ้รฐัไอโอวำ 5,022 แห่ง รฐั โอกลำโฮมำ 
4,216 แห่ง รัฐมิซซูร่ี 3,310 แห่ง รัฐเนบรำสก้ำ 2,654 แห่ง รัฐ
แคลิฟลอเนีย 2,501 แห่ง รัฐแคนซัส 2,416 แห่ง รัฐมิสซิปสิปี้ 2,275 
แห่ง รฐัอลินิอยส์ 2,216 แห่ง และรฐัคำโรไลน่ำเหนือ 2,199 แห่ง รัฐท่ี
มสีะพำนช�ำรดุ น้อยทีส่ดุ ได้แก่ โคลมัเบยี 14 แห่ง รฐัเนวำด้ำ 34 แห่ง 
รัฐเดลำแวร์ 48 แห่ง รัฐฮำวำย 61 แห่ง และรัฐยูท่ำ 102 แห่ง สะพำน
ที่อยู่ในสภำพช�ำรุดมำก มีอำยุใช้งำนมำมำกกว่ำ 50 ปี งบประมำณที่
จะใช้เพื่อกำรซ่อมแซมสะพำนเหล่ำนี้ มำจำก สหพันธ์กองทุนเพื่อ
ทำงหลวง ถงึร้อยละ 52 แต่ตวักองทนุเองกป็ระสบวกิฤตด้ิำนงบจัดสรร

 สมำคมผูก่้อสร้ำงทำงและสะพำนสหรฐัฯรำยงำนว่ำ มีสะพำน
กว่ำ หกหม่ืนหน่ึงพนัแห่งอยูใ่นสภำพช�ำรดุเสยีหำยต้องได้รับกำรซ่อมแซม
ด่วน ยังดีทีมี่จ�ำนวนลดลงจำกปีทีผ่่ำนมำถงึสองพนัแห่ง แต่สถำนกำรณ์
มิได้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่องในระยะยำว สะพำนที่อยู่ในสภำพเสี่ยงนี้ มี
รถนัง่ รถบรรทกุและรถนักเรยีน วิง่ผ่ำนวนัละ 215 ล้ำนเทีย่ว โดยเฉพำะ
สะพำนบนทำงหลวงระหว่ำงรัฐท่ีมีรถบรรทุกวิ่งผ่ำนมำกทุกวัน ทำง
สมำคมขอให้มีกำรตดิป้ำยเตอืนผูใ้ช้ทำงให้ทรำบว่ำสะพำนไม่ปลอดภยั 
แม้มันไม่พังลงมำทันทีก็ตำม และทำงกำรต้องรีบซ่อมแซมด้วย โดย
ทำงกำรต้องจดัล�ำดบัควำมส�ำคญัในงำนซ่อมสะพำนให้กบัองค์ประกอบ
สะพำนดังนี้ 1. พื้นสะพำน ควำมเรียบ 2. พวก คำน โครงถักเหล็กรับ
พื้นสะพำน 3. พวกเสำ ตอม่อ รับคำน และโครงถกัสะพำน โดยกำร
ให้คะแนนแก่แต่ละองค์ประกอบ 
เริม่ตัง้แต่ ศนูย์ สภำพแย่มำก ไป
จนถึง 9 สภำพดีเหมือนใหม่ ถ้ำมี
องค์ประกอบอันใดมีค่ำเท่ำกับ

แผนที่ทางหลวงฉบับใหม่ ปี 2558 มีจำาหน่ายแล้ว สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 1

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม - เมษายน 2558

การแว้นแบบใหม่ในโซล เกาหลี

าวสมาคม
 วันที่ 1 เมษำยน วันคล้ำยวันสถำปนำกรมทำงหลวง ครบรอบ 103 ปี 
สมำคมทำงหลวงแห่งประเทศไทยได้ร่วมในงำนท�ำบุญ และวำงพวงหรีดหน้ำ
อนสุำวรย์ีผูก้ล้ำกรมทำงหลวง ตอนบ่ำยมกีำรประชุมสมำคมสโมสรกรมทำงหลวง 
และ กำรประชมุใหญ่สำมญัประจ�ำปี 2557 ของสมำคมทำงหลวงแห่งประเทศไทย 
ปีนี้ มีกำรเลือกตั้งนำยกสมำคม ที่ครบวำระ 2 ปี ผลกำรเลือกตั้ง นำยกสมำคม
ได้แก่ นำยอร่ำม ก้อนสมบตั ิกรรมกำรบรหิำรอกี 7 ท่ำน ได้แก่ นำยชศูกัดิ ์เกวี 
นำยประดิษฐ์ อำภรณ์ นำยวสิฐิ อจัฉยำนนท์กจิ ดร. ชยธนัส์ พรหมศร ดร. มนตรี 
เดชำสกุลสม นำยธำนนิท์ พำนิชชวีะ นำยกฤษดำ ตนัฑ์วิไล กรรมกำรบรหิำรทัง้หมด
ไม่เกนิ 15 ท่ำน นำยกสมำคมจะเลอืกเพิม่อกี 7 ท่ำนโดยมนีำยกสมำคมคนเก่ำ 

หนึง่ท่ำน และกรรมกำรทัง้หมดต้องมสีมำชกิสำมญัไม่น้อยกว่ำ 5 รำย กรรมกำรบริหำรชดุใหม่ จะท�ำหน้ำทีบ่รหิำรกจิกรรมของสมำคมในปี 2558 – 2560

 ทำงหลวงขนำด 8 ช่องจรำจรสำยท่ีผ่ำนย่ำนธรุกจิกงันมัทีจ่อแจ
และกำรจรำจรคับคั่งมำกที่สุดถูกแว้นโดยชำยสองคนจนรถติดหนึบ
เป็นเวลำครึ่งชั่วโมง ไม่ใช่กำรปิดถนนเพื่อแข่งรถจักรยำยนยนต์ ไม่ใช่
กำรเดนิประท้วงทำงกำรเมอืง แต่เป็นควำมคนองของสองหนุม่วยั 20 
ทีพ่นนักนัถงึควำมกล้ำท่ีใครจะนัง่เก้ำอีอ้ยูบ่นถนนสำยนีไ้ด้นำนกว่ำกนั 
ชำยทั้งสองนั่งบนเก้ำอ้ีบนถนนน้ีเป็นเวลำถึงคร่ึงชั่วโมงก่อนท่ีต�ำรวจ
จะมำจบัตวัไปด�ำเนินคด ีคนข้ำงทำงทีเ่หน็เหตกุำรณ์เล่ำว่ำ หนุ่มทัง้สอง
คนไม่สะทกสะท้ำนหรือกลัวรถจะชน กลับโบกมือให้รถที่ผ่ำนไปมำ 

สะพานในสหรัฐฯช�ารุดมาก 
ต้องติดป้ายเตือน

เม่ือมีรถกดแตรใส่ เขำทั้งสองกลับหัวเรำะและโบกไล่รถนั้นไปอย่ำง
สนุกสนำน มีเพื่อนอีกคนเดินจำกข้ำงถนนเอำน�้ำไปให้คนท้ังสอง
พร้อมเชียร์ด้วย ดีทีมี่คนทีพ่บเหน็โทรแจ้งต�ำรวจ แต่กใ็ช้เวลำถึง 20 นำที
กว่ำจะมำจดักำร ต�ำรวจจบัได้แค่คนเดยีว อกีคนว่ิงหลบหนีไปได้ คนที่
ถกูจบั ต�ำรวจปรบัเป็นเงนิ 13,300 ดอลลำร์ หรอืรำว สีแ่สนห้ำหมืน่บำท 
แม้ว่ำไม่มคีนขบัรถอำรมย์ร้อนลงจำกรถไปจดักำรกบัหนุ่มทัง้สอง แต่
ในอนิเตอร์เน็ต มคีนเข้ำไปก่นด่ำกนัมำกมำย บำงรำยทีเ่จอเหตกุำรณ์กบั
ตนเองถงึกบับอกให้เอำไปลงโทษประหำรชีวติ กไ็ม่รู้ว่ำ กำรพนันครัง้นี้
วงเงินเท่ำไร แต่ค่ำปรับครึง่ล้ำนบำท กบัโดนคนเป็นหมื่นแสนด่ำผำ่น 
social media ก็ไม่ใช่เรื่องดีนัก
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ประมง ป่ำไม้  ยงัมอีกีโครงกำร ค่ำก่อสร้ำงโครงกำรระยะแรก 150,000 
ล้ำนยูโรเพื่อเชื่อมชำยฝั่งตะวันตกเข้ำด้วยกันจำกเหนือจรดใต้ของ
ประเทศ ผ่ำนเฟอร์ยอร์ชโดยสร้ำงสะพำนข้ำม เงนิทัง้หมดมำจำกรำยได้
จำกน�ำ้มนั กำรขนย้ำยวสัดทุีข่ดุออก
มำนัน้มทีัง้ใช้รถบรรทกุ และใช้ระบบ
สำยพำนซึง่สะดวกและปลอดภยักว่ำ
ส�ำหรบัอโุมงค์ขนำดเลก็ ไม่มปัีญหำ
รถบรรทุกหลีกกันในอุโมงค์แคบๆ

จำกรฐับำลมำต้ังแต่ปี 2551 ได้รบังบ
จ�ำนวนเพียงพอส�ำหรับงำนประจ�ำ
ตำมที่รัฐสภำขยำยเวลำให้ ซึ่งก็จะ
ครบก�ำนดในวันที่ 31 พฤษภำคมนี้ 

หำกไม่ขยำยต่อ กจ็ะไม่มีงบมำด�ำเนนิกำรกองทนุนีต่้อไป งำนสะพำน

 Axpo บรษิทักลุม่ธรุกจิ ซปุเปอร์มำร์เกต็และพลังงำนของสวิท
เซอร์แลนด์ มีแผนจะติดตั้งสถำนีจ�ำหน่ำยแก๊สไฮโดรเจนเป็นแห่งแรก
ในปี 2559 โดยจะมีจ�ำนวนสถำนีเพิม่มำกขึน้ตำมมำด้วย ทำง Axpo จะ
จัดส่งแก๊สโฮโดเจนที่ได้จำกกำรแยก อ๊อกซิเจนจำกน�ำ้ ทีโ่รงงำนโดยใช้
กระบวนกำร Water Electrolyser ที่ใช้
พลังงำนทีไ่ด้จำกสถำน ีHydroelectric 
power เป็นกระบวนกำรทีป่รำศจำกก๊ำซ
คำร์บอน กำรเตมิแก๊สไฮโดเจนจะมค่ีำ
ใช้จ่ำยพอๆ กบัเตมิน�ำ้มนัดเีซลและเสยี
เวลำรำว 2- 4 นำที เมื่อเติมแกสเต็มถังจะวิ่งไปได้ระยะทำงประมำณ 
800 กโิลเมตร ถ้ำเป็นอย่ำงทีข่่ำวบอก ค่ำใช้จ่ำยเตมิแก๊สไฮโดรเจนพอๆ
กับเชื้อเพลิงอื่น คงไม่ค่อยมีคนใช้ เพรำะรำคำรถแพงแล้ว ยังเสียค่ำ
ใช้จ่ำยเท่ำเดิม

 ข้อมูลจำกอังกฤษระบุว่ำรถยนต์ไฮบริดที่ขับเคลื่อนด้วย
พลงังำนไฟฟ้ำสร้ำงปัญหำให้กบัคนเดนิเท้ำทีใ่ช้ถนน รถพวกน้ีมีโอกำส
เกิดอุบัติเหตุกับคนใช้ถนนมำกเพิ่มขึ้นถึง 40% เมื่อเทียบกับรถยนต์
ระบบเผำไหม้เช้ือเพลงิแบบเก่ำ โดยเฉพำะผูท้ีม่ปัีญหำทำงสำยตำและ
กำรได้ยนิ รวมไปถงึเดก็ๆ และคนชรำด้วย ซึง่กเ็ป็นไปตำมผลกำรวจิยั
ศึกษำของญี่ปุ่น ทำงผู้ผลิตรถยนต์ตระหนักดีถึงปัญหำนี้ และก�ำลัง

สมัครเป็นสมาชิกสมาคมทางหลวงได้ตามที่อยู่ของสมาคม
ตลอดชีพ เพียง 800 บาท2 สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย

เมืองที่รถติดมาก

อุโมงค์ถนนใต้ทะเล ในนอร์เวย์

สถานีเติมแกสไฮโดรเจน

รถไฮบริดส์ เป็นภัยกับคนเดินถนน

 จำกกำรส�ำรวจสภำพกำรจรำจรของ 200 เมอืงใหญ่ท่ัวโลก พบ
ว่ำ อิสตันบูล ตุรกี มีรถติดมำกที่สุด ในช่วงเช้ำจะต้องใช้เวลำเดนิทำง
มำกกว่ำเท่ำตวั ปีหนึง่เสยีเวลำเพิม่ข้ึน 125 ช่ัวโมง ในลอสเองเจลลสิ 
ช่วงเวลำเลกิงำนตอนเยน็ใช้เวลำเดนิทำงมำกกว่ำเกอืบเท่ำตวั ปีหน่ึง
เสียเวลำไปกับรถติด 92 ชั่วโมง ส�ำหรับเมือง อื่นๆ อีก 218 เมืองใน 
36 ประเทศ ในปีที่แล้ว เมืองที่รถติดมำกที่สุดไล่เรียงลงไปตำมนี้ 

 นอร์เวย์ มีชื่อเสียงมำกในควำม
สวยงำมของเฟอร์ยอร์ช Fjords และ
หน้ำผำรมิทะเลทีส่งูชนั แต่มนัเป็นอปุสรรค
ในกำรคมนำคมทำงถนน จงึต้องหนัมำใช้
อุโมงค์ถนนแทน ปัจจบัุน ท่ีเมอืง Stavanger 
ซึง่เป็นแหล่งขุดเจำะน�ำ้มัน มีโครงกำรแรก
ทีอ่ยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง คอื Ryfast เป็นอโุมงค์
ที่ยำว 14.3 กม และอยู่ลึกลงไปใต้ทะเล 
290 เมตร เพือ่ขยำยเขตเมอืงออกไป และมอีกีอโุมงค์แยกจำกอโุมงค์
นีไ้ปทำงเหนอืเลยีบชำยฝ่ังทะเล เป็นรปู Y ระยะทำงยำว 25.5 กม. อยู่
ลกึลงไปใต้ทะเล 390 เมตร ทัง้หมดเป็นอโุมงค์คู ่ด้ำนละ 2 ช่องจรำจร 
มีช่องติดต่อระหว่ำงสองอุโมงค์ ที่ทุกๆ 12.0 เมตร รองรับปริมำณรถ
เพียง หนึ่งหมื่นคันต่อวัน เนื่องจำกจ�ำนวนประชำกรที่น้อยเพียง 4.5 
ล้ำนคน ขนำดผ่ำศนูย์กลำงอุโมงค์เมื่อกรุผนังอุโมงค์แล้วค่อนข้ำงเล็ก 
เพียง 8.5 เมตร แต่พอเพียงส�ำหรับ 2 ช่องจรำจรทีก่ว้ำงช่องละ 3.25 
เมตร หินที่ขุดออกมำนั้นมำกกว่ำ 3.8 ล้ำนตนั ใช้เพือ่กำรถมทะเลเพิ่ม
พืน้ที ่land reclamation ผนงัอโุมงค์กรดุ้วย shotcrete เสรมิตำข่ำยเหล็ก

และกนัน�ำ้ซมึทีห่นำ 8 ซม และยดึตดิกบัผนงั
อุโมงค์ด้วย Bolts ยำว 3 – 5 เมตร ขึ้นกับ
สภำพธรณี นับว่ำเป็นอุโมงค์ใต้ทะเลที่ลึก
ที่สุดในโลก บำงช่วงจะลอดไปใต้เมือง และ
มีทำงแยกต่ำงระดับบนดิน เพื่อแก้ปัญหำ
กำรจรำจรตดิขดัของเมอืงด้วย ค่ำก่อสร้ำงรำว 

700,000 ล้ำนยูโร สภำพธรณีวิทยำไม่ยุ่งยำก 
เป็นพวกหินแข็งทำงตะวันออก ด้ำนตะวันตก
เป็นดินดำนท่ีแขง็มำก ดงัน้ันกำรขุดเจำะใช้ระบบ
เดมิ คือ เจำะระเบดิแทนกำรใช้หวัเจำะ โครงข่ำย
อุโมงค์นี้จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของเมือง 
Stavanger ที่มีน�้ำมันดิบส่งออกมำก และกำร

ของสหรัฐฯได้รับงบจำกกำรพัฒนำทำงและสะพำนจำกรัฐบำล แต่ก็
น้อยลงกว่ำที่เคยได้รับถึง 20% ตลอดเวลำ 5 ปี ที่ผ่ำนมำ ท�ำให้ขำด
งบในงำนสะพำนสะสมมำกถึง 115,000 ล้ำนดอลลำร์ และ 755,000 
ล้ำนดอลลำร์ในงำนทำงหลวง

อิสตันบลู (ตุรกี) เม็กซิโก ริโอ เดอ จำเนโร (บรำซิล) มอสโคว์ (รัสเซีย) 
ซลัวำดอร์ (บรำซลิ) เรซีฟ (บรำซิล) เซนต์ปีเตอร์เบร์ิก (รสัเซยี) บคูำเรสท์ 
(โรมำเนยี) วอร์ซอร์ (โปแลนด์) และลอสแองเจลลสี สหรฐัฯ ส�ำหรบัสบิ
เมืองใหญ่ที่มีกำรจรำจรแย่มำกในตอนเยน็ ได้แก่ อสิตนับูล มอสโคว์ 
เมอืงเมก็ซโิก ฉงชิง้ (จนี) เรซฟี บคูำเรสท์ รีโอเดอร์เจเนโร เซิน่เจิน้ (จนี) 
และลอสเองเจลลีส กำรส�ำรวจรำยงำนด้วยว่ำ ในอังกฤษ สภำพกำร
จรำจรเลวร้ำยลงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ ต้องใช้เวลำเดนิทำงเพิม่มำกขึน้ร้อยละ 
29 มำกกว่ำปีที่มำผ่ำนมำ ที่เพิ่มขึ้นเพียง 27% เมืองที่มีกำรจรำจร
คล่องตัวขึ้นเล็กน้อยคือเมือง บริสโทล
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พัฒนำข้ึนโดยบริษัท Siemens เป็นเหมือนรถรำงหรือรถบรรทุกที่มี
สำยเชือ่มกบัสำยไฟฟ้ำข้ำงบน ขบัเคลือ่นได้ท้ังพลงังำนไฟฟ้ำจำกสำย
ไฟข้ำงบน ในถนนที่ไม่มีสำยไฟฟ้ำมันจะเปล่ียนไปใช้เครื่องยนต์ขับ
เคล่ือนด้วยน�ำ้มนัดเีซล ก๊ำซธรรมชำต ิหรอืพลงังำนจำกแบตเตอรใีนรถ 
โครงกำรนี้จะช่วยลดปัญหำหมอกควันและมลภำวะของคำร์บอนได
ออกไซด์ในลอสเองเจลสิ หำกได้ผล ประชำชนจะได้เหน็สภำวะอำกำศที่
ดขีึน้ และมันจะถกูน�ำไปใช้ท้ังประเทศ ไม่ใช่ทกุถนน แต่เฉพำะเส้นทำง
ทีม่รีถบรรทุกมำก เช่น ถนนรอบๆ พืน้ท่ีท่ำเรอืและสถำนรีถไฟ มกีำรร่วม
มือกนัพัฒนำระหว่ำงองค์กรควบคุมภำวะอำกำศของแคลิฟลอเนยี กับ
กรมกำรพลงังำน เพือ่ศึกษำถงึควำมเป็นไปได้ของระบบ eHighway นี้ 
เพือ่ไม่ให้มกีำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์มำอกีเลย นอกจำกนี ้ยงัมี
กำรประสำนร่วมมือกบัผูผ้ลิตรถบรรทกุอย่ำง Volvo ในด้ำนระบบรถขนส่ง
อจัฉรยิะ เพ่ือคอยติดตำมกำรเดนิทำง
ของรถบรรทกุโดยใช้เทคโนโลยีติดตำม
กำรเดนิทำง หำกโครงกำรนีส้ัมฤทธ์ผล 
ย่อมมีกำรเปลี่ยนแปลงในทำงดีขึ้น
ของสภำพอำกำศ

รำคำน�้ำมันเบนซินก็ลดลงเช่นกัน อยู่
ที่รำคำ 2.413 ดอลลำร์ต่อแกลลอน 
(รำคำน�ำ้มันดเีซลแพงกว่ำน�ำ้มนัเบนซนิ)  
รำคำทีล่ดลงมำนีห้ำกยนืยำวต่อไปจะ
ช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นด้วย เพรำะท�ำให้
ผูค้นเดนิทำงท่องเทีย่วในฤดใูบไม้ผล ิ และฤดรู้อนมำกขึน้ มกีำรใช้จ่ำย
มำกขึ้น ท�ำให้เงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจดีมำกขึ้น ขณะเดียวกัน เป็น
โอกำสของรัฐต่ำงๆ ท่ีจะเพิ่มภำษีน�้ำมันเพื่อน�ำเงินภำษีมำพัฒนำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนกำรขนส่งต่อไปได้อย่ำงเพยีงพอ โดยไม่ต้องไป
ปรับเพิ่มภำษีสรรพสำมิตของน�้ำมันมำชดเชยรำยจ่ำยดังกล่ำว

 กรรมำธิกำรสภำสหรัฐฯด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อมได้ปรับปรุง
คูม่อืในกำรตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมเก่ียวกบัภำวะเรอืนกระจก 
ซึง่ทำง AASHTO ได้ขอให้ทำงกำรทบทวนเรือ่งภำษำและข้อควำมใหม่
เพ่ือป้องกันมิให้องค์กรต่ำงๆต้องท�ำกำรตรวจสอบวิเครำะห์อย่ำงไม่
จ�ำเป็น ทำงกรรมำธิกำรได้ร่ำงคู่มือนี้มำนำนเพื่อให้องค์กำรต่ำงๆ ใช้
เป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำว่ำ เมื่อใดต้องมีกำรตรวจสอบ และจะมี
วธิกีำรตรวจสอบอย่ำงไรเกีย่วกบัภำวะเรอืนกระจกหรอือำกำศเปล่ียน
แปร ซึง่ทำง AASHTO ได้เคยให้ข้อเสนอแนะว่ำควรมีกำรผ่อนปรนและ
ให้ควำมคล่องตวัมำกขึน้กบักำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนกำรขนส่ง 

ซึง่ทำงกำรกไ็ด้ปรบัปรงุไปบ้ำงบำงส่วน 
แต่ทำง AASHTO ยังมีควำมเห็นว่ำ 
กำรก�ำหนดให้ต้องมีกำรศึกษำผล 
กระทบภำวะเรือนกระจกนั้น ควรจะ
ตคีวำมให้ชดัเจนมำกข้ึน เพือ่หลกีเลีย่ง

กำรศึกษำท่ีไม่เกิดประโยชน์ หรือควรมีรำยละเอียดชัดเจนมำกพอที่
ให้กำรศกึษำนัน้มีควำมเป็นไปได้ และสำมำรถปฏิบตัไิด้จริง เพรำะว่ำ
ตำมกฎขององค์กรควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ NEPA นั้น 
ก�ำหนดให้ต้องมีกำรศกึษำผลกระทบตัง้แต่ตอนวำงแผนโครงกำรแล้ว 
ดงันัน้ตำมระเบียบปฏบิตันิีค้วรระบใุห้ชดัเจนว่ำไม่ควรก�ำหนดให้ต้อง
ศึกษำซ�้ำซ้อนกับท่ีเคยท�ำมำแล้วในชั้นวำงแผนโครงกำร และต้อง
ท�ำควำมเข้ำใจด้วยว่ำ กำรพิจำรณำแต่ละโครงกำร ไม่ควรเอำผลกระ
ทบภำวะเรือนกระจกของโครงกำรต่ำงๆมำรวมกันเป็นค่ำของกำร
ปล่อยแก๊สเรือนกระจก และควรจะก�ำหนดให้แน่นอนว่ำ ทำงเทคนคิแล้ว 
ค่ำกำรปล่อยแก๊สเรือนกระจกทีจ่ะส่งผลกระทบนัน้มค่ีำจ�ำกัดทีเ่ท่ำไร

 รำคำน�ำ้มนัดีเซลในสหรฐัฯลดลงต�ำ่สุดในรอบหลำยปี นบัตัง้แต่ 
กุมภำพันธ์ 2553 ผู้ประกอบกำรรถบรรทุกได้ปรับอัตรำค่ำขนส่งลง
เพ่ือให้สอดคล้องกบัรำคำน�ำ้มนัทีล่ดลงด้วย รำคำน�ำ้มนัทีป่ระกำศอย่ำง
เป็นทำงกำรเมื่อเร็วๆ นี้ที่ 2.784 ดอลลำร์ต่อแกลลอน (3.7854 ลิตร) 
หรอื 24 บำท ต่อลิตร ถกูกว่ำรำคำเมือ่ปีท่ีแล้วในช่วงเวลำเดยีวกนันีร้ำว 
1.17 ดอลลำร์ เป็นรำคำดเีซลทีเ่ท่ำกบัเมือ่ตอนทีป่ระเทศประสบภำวะ
เศรษฐกจิถดถอยมำกเม่ือปี 2552 ดงันัน้ จงึเป็นโอกำสดทีีร่ำคำน�ำ้มนั
ดเีซลทีล่ดลงนีจ้ะช่วยให้เศรษฐกจิของประเทศเตบิโตขึน้อย่ำงรวดเรว็ 

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

การพิจารณาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ราคาน�้ามันลดลง

ท�ำกำรทดลองอุปกรณ์ท�ำให้เกดิเสยีงเพือ่ตดิกบัรถยนต์ประเภทนี ้เพือ่
ลดควำมเสีย่ง ทำงสหภำพยโุรปก�ำหนดให้รถไฮบริดส์ทุกคันต้องติด
อุปกรณ์ท�ำให้เกิดเสียงภำยในปี 2564 ระหว่ำงที่ยังไม่มีกำรบังคับใช้

 ทำงองค์กำรควบคุมภำวะอำกำศ รัฐแคลิฟลอเนีย ได้ทดลอง
ก่อสร้ำงทำงระบบ eHighway ขึน้แห่งแรก ควำมยำว 3 กโิลเมตร และ
ถ้ำได้ผลดกีจ็ะขยำยโครงข่ำยออกไปเชือ่มโยงระหว่ำงท่ำเรอืกบัระบบ
ขนส่งรำง เพื่อแก้ปัญหำมลภำวะทำงอำกำศจำกรถบรรทุก ระบบนี้

ถนนอัจฉริยะ

อย่ำงเป็นทำงกำร ผู้ใช้ทำงทีม่ปัีญหำสำยตำ กำรได้ยนิ เดก็ คนชรำยงั
ต้องเสีย่งต่ออนัตรำย บำงกลุม่ทีก่งัวลเรือ่งนีม้กีำรเรยีกร้องให้อปุกรณ์
ที่จะติดตั้งนี้ ต้องท�ำงำนโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่รถถูกสตำร์ทใช้งำน

 ผูร้บัเหมำในบรำซลิ บรษิทั Brown Brown ใช้ระบบ Recycling 
ในกำรบูรณะปรับปรุงทำงหลวงสำย BR-381 จำก Sao Paulo – Belo 
Horizonte ซึง่เป็นทำงขนำดสองช่องจรำจร เนือ่งจำกค่ำงำนแอสฟัลต์
คอนกรตีในบรำซลิแพงมำก และระยะเวลำในกำรบรูณะสัน้เพรำะทำง
สำยนีมี้ควำมส�ำคญั ปรมิำณรถและรถบรรทกุหนกัสงูมำก ระบบ cold-
in-place-recycling จึงมีควำมเหมำะสมที่สุด ทำงผู้รับเหมำได้ร่วมกับ
ทั้งผู้ผลิตเครื่องจักรและวัสดุแอสฟัลต์กับสำรเพิ่มผสม ศึกษำทดลอง
จนได้ทั้งกระบวนกำรก่อสร้ำงและวัสดุที่ดีเหมำะสมมำก ถึงขนำดที่
ผูรั้บเหมำกล้ำรบัประกนัผลงำนนำนถงึ 8 ปี กำรก่อสร้ำงอยูภ่ำยใต้กำร
ก�ำกบัควบคมุโดยเจ้ำหน้ำทีข่องรฐัทัง้กำรตรวจสอบคุณภำพวัสดแุละ
คุณภำพผลงำนที่ก่อสร้ำงเสร็จ ตัวบริษัทเองก็มีหน่วยทดลองของตัว
เองเพือ่ทดสอบผลงำนไปด้วย ในกำรก่อสร้ำง รถถกูเบีย่งไปใช้อีกช่อง

ระบบ Recycling ในบราซิล
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ปรับบ้ำงตำมสภำพควำมช้ืนของวัสดุที่ขุดข้ึนมำ และกำรระเหยตำม
สภำพอำกำศขณะนัน้ด้วย ปริมำณยำงน�ำ้ทีใ่ช้ 2.8 – 3.5 % และปริมำณ
น�ำ้ท่ีใช้อยูร่ะหว่ำง 1.8 – 3.5 % แต่ในวันทีอ่ำกำศร้อนมำกๆ ปริมำณ
น�้ำที่ใช้อำจสูงขึ้น 4.5 % ผู้รับเหมำได้ปรับกระบะรับมวลผสมเพื่อปู 
โดยปรับแต่งตรงมุม เพ่ือมิให้มีมวลผสมไปรวมกองแยกตัว และรับ
ปริมำณได้มำกขึ้นเพื่อให้มีน�้ำหนักกดให้ตัวปูมีควำมหนำสม�่ำเสมอ 
ตัวรีดวัสดุที่ปูลงไป ปรับให้มีมุมเอียงเล็กน้อย เพื่อปำดวัสดุให้เรียบ
ก่อนตบด้วยตัวตบแน่น เกลยีวเดอืยหมทูีเ่กลีย่วัสดจุะหมนุสลบัไปมำ 
เพื่อมิให้มวลแยกตัวจนตรงกลำงกลวง 
เพื่อให้มีวัสดุปูเต็มหน้ำสม�่ำเสมอ กำรบด
ทบัด้วยรถบดล้อเหลก็ต้องรีบเพรำะยำงน�ำ้
แตกตัวเร็วมำก กำรบดทับให้เรียบด้วยล้อ
ยำงใช้จ�ำนวน 6 เที่ยว

จรำจรหนึ่ง โดยขบวนเคร่ืองจักรที่
ประกอบด้วย รถบรรทุกน�้ำ รถ
บรรทกุยำงน�้ำ รถขุดขูดผิวทำงเดิม 
2 ตัวเดินคู่ รถผสมวัสดุเก่ำกับใหม่ 
ตัวปูวัสดุใหม่ และชุดเครื่องจักรบด
ทับ ท�ำงำนอยู่อีกช่องจรำจร คนงำนก�ำกับกำรท�ำงำนของเครื่องจักร 
โดยมอีปุกรณ์อ�ำนวยควำมปลอดภยัครบครนั ทีต้่องใช้ตวัขดุขดูผวิเดมิ
สองตวัเดนิคูเ่พือ่ให้มวีสัดปุ้อนเข้ำยุง้ผสมใหม่อย่ำงต่อเนือ่งและปผูวิ
ใหม่อย่ำงต่อเนื่อง ไม่มีรอยต่อ ท�ำให้ผิวทำงเรียบตลอด วัสดุผิวทำง
เดิมเป็นหินแกรนิตแข็ง จึงต้องเปลี่ยนฟันขุดขูดทุก 2-3 วัน ควำมลึก
ที่ขุด 11 ซม ขุดได้ยำว 9 เมตร ต่อนำที กำรผสมผิวใหม่ต้องควบคุม
ปริมำณยำงน�้ำ และน�้ำให้เป็นไปตำมสูตรที่ค�ำนวณไว้ โดยต้องมีกำร

 ชำยอังกฤษวัย 72 ป ี 
ร้องเรียนต่อทำงกำรเรื่อง
หลุมบ่อบนถนน เขำร้อง

นำนถึง 17 เดอืน และบอกด้วยว่ำหลุม
บ่อใหญ่มำก น่ำจะมีเครื่องกีดขวำงมำเตอืนผูใ้ช้ทำงมใิห้ตกลงไป แต่
ทำงกำรไม่ด�ำเนนิกำรใดๆ เลย จนทนไม่ไหว เขำลงมอืซ่อมเองโดยยมื
เครือ่งมอืและเครือ่งตบดนิจำกเพือ่นบ้ำน ใช้เวลำเพยีง 15 นำทเีท่ำนัน้ 
เขำซ่อมหลมุบ่อต่อไปอีกกว่ำ 50 แห่ง โดยทำงกำรอนุเครำะห์ให้กำรอบรม
และสอนถงึกำรซ่อมหลมุบ่ออย่ำงถกูวธิใีห้แก่เขำ ***** ตกลง
เสียภำษีน�้ำมัน ค่ำธรรมเนียมกำรใช้รถและภำษีอื่นๆ 
แล้ว ยังต้องซ่อมถนนแถมให้รัฐบำลอีกด้วย แทนที่
จะละอำยในกำรละเลยหน้ำที่ ยังมีหน้ำไปสอนเขำ
ให้ท�ำให้ถูกต้องอีก อย่ำงนี้ต้องย้ำยหรือปลดออก 
ตั้งแต่นำยกเทศมนตรีลงไปจนถึง depot officers

ในรัสเซีย ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องสภำพถนนที่แย่ 

หลมุบ่อไม่ได้รบักำรเหลยีวแลจำกทำงกำร จนคนใช้

ถนนต้องประชดด้วยกำรปลูกต้นมะเขือเทศในหลุมบ่อบนถนน และ

นั่งรอดูว่ำมันจะออกผลก่อนเจ้ำหน้ำที่มำซ่อมหรือไม่ มีบำงคนวำด

ภำพกำร์ตูนล้อเลียนเป็นรูปเหมือนหน้ำนำยกเทศมนตรีและสมำชิก

สภำ โดยมหีลมุบ่อเป็นปำกของรูปหน้ำเหล่ำนั้น **** ถ้ำแบบนี้น่ำจะ

เอำสิ่งปฏิกูลไปอัดใส่ในหลุมบ่อแทนปลูกต้นไม้ ตัวอย่ำงเหล่ำนี้ไม่

สงวนสิทธิ์ที่คนใช้ถนนจะเอำไปใช้บ้ำง
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 ปัญหำกำรจรำจรติดขัดในจีนรุนแรงขึ้นทุกวัน ท�ำให้

ผู้ผลิตรถยนต์หันมำผลิตรถขนำดกระทัดรัด มีขนำดเล็ก

ลงเพื่อสะดวกในกำรเดินทำง มีชำยเซี่ยงไฮ้วัย 60 ปี ได้

ประดษิฐ์รถขนำดเลก็มำกเท่ำเครือ่งดดูฝุน่ตำมบ้ำน ยำว 65 ซม กว้ำง 

35 ซม และสูง 40 ซม มีที่นั่งคนขับอยู่บนเครื่อง สำมำรถขับเคลื่อน

ไปได้โดยมีคนัเร่ง ห้ำมล้อ แตร และไฟส่องสว่ำงทัง้หน้ำและหลงั แถม

มีระบบเสียงเพื่อควำมบันเทิงอีกด้วย **** แนวคิดนี้น่ำจะเอำไปปรับ

เป็น เคร่ืองดดูฝุน่ หรอื รถตดัหญ้ำ ใช้ในบ้ำน ท�ำให้กำรท�ำงำน

บ้ำนและงำนตัดหญ้ำมีควำมเพลิดเพลินด้วย

ทีเ่มอืงเหลยีวหนงิ จนี ช่ำงไม้นำยหน่ึง

ได้ประดษิฐ์รถไฟฟ้ำโดยใช้ไม้ประกอบ

เป็นตวัรถทัง้คนั ตัง้แต่ ชชัซ ีตวัถงัและ

ส่วนอืน่ๆ เป็นไม้หมด ว่ิงได้เรว็ 50 กม/ชม ขนำดยำว 2.44 

เมตร กว้ำง 1.22 เมตร น�ำ้หนกั 330 กก. มกีระจกมองขำ้ง ไฟ

ส่องสว่ำงหน้ำรถ และทีแ่ปลกกว่ำนัน้ บนหลงัคำรถ มจีรวดและเรดำร์

ท�ำด้วยไม้ นีเ่ป็นคันทีส่องทีเ่ขำประดิษฐ์ขึน้มำทัง้ทีไ่ม่เคยฝึกงำนหรอื

มีใบประกำศรับรองจำกโรงงำนผลิตรถยนต์มำก่อน **** คงใช้ควำมรู้

ดัง้เดมิจำกทีเ่คยผลติเกวยีน รถลำก ทีท่�ำด้วยไม้ แล้วเพยีงใส่เครือ่งยนต์

เข้ำไปให้มนัวิง่ได้ ข้อส�ำคญัจะเอำไปว่ิงบนถนนหลวงได้หรอืไม่เท่ำน้ัน


