ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม - เมษายน 2558

วันที่ 1 เมษายน วันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ครบรอบ 103 ปี
สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทยได้ร่วมในงานท�ำบุญ และวางพวงหรีดหน้า
อนุสาวรียผ์ กู้ ล้ากรมทางหลวง ตอนบ่ายมีการประชุมสมาคมสโมสรกรมทางหลวง
และ การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557 ของสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
ปีนี้ มีการเลือกตั้งนายกสมาคม ที่ครบวาระ 2 ปี ผลการเลือกตั้ง นายกสมาคม
ได้แก่ นายอร่าม ก้อนสมบัติ กรรมการบริหารอีก 7 ท่าน ได้แก่ นายชูศกั ดิ์ เกวี
นายประดิษฐ์ อาภรณ์ นายวิสฐิ อัจฉยานนท์กจิ ดร. ชยธันส์ พรหมศร ดร. มนตรี
เดชาสกุลสม นายธานินท์ พานิชชีวะ นายกฤษดา ตันฑ์วไิ ล กรรมการบริหารทัง้ หมด
ไม่เกิน 15 ท่าน นายกสมาคมจะเลือกเพิม่ อีก 7 ท่านโดยมีนายกสมาคมคนเก่า
หนึง่ ท่าน และกรรมการทัง้ หมดต้องมีสมาชิกสามัญไม่นอ้ ยกว่า 5 ราย กรรมการบริหารชุดใหม่ จะท�ำหน้าทีบ่ ริหารกิจกรรมของสมาคมในปี 2558 – 2560

าวสมาคม

การแว้นแบบใหม่ในโซล เกาหลี
ทางหลวงขนาด 8 ช่องจราจรสายทีผ่ า่ นย่านธุรกิจกังนัมทีจ่ อแจ
และการจราจรคับคั่งมากที่สุดถูกแว้นโดยชายสองคนจนรถติดหนึบ
เป็นเวลาครึ่งชั่วโมง ไม่ใช่การปิดถนนเพื่อแข่งรถจักรยายนยนต์ ไม่ใช่
การเดินประท้วงทางการเมือง แต่เป็นความคนองของสองหนุม่ วัย 20
ทีพ่ นันกันถึงความกล้าทีใ่ ครจะนัง่ เก้าอีอ้ ยูบ่ นถนนสายนีไ้ ด้นานกว่ากัน
ชายทั้งสองนั่งบนเก้าอี้บนถนนนี้เป็นเวลาถึงครึ่งชั่วโมงก่อนที่ต�ำรวจ
จะมาจับตัวไปด�ำเนินคดี คนข้างทางทีเ่ ห็นเหตุการณ์เล่าว่า หนุม่ ทัง้ สอง
คนไม่สะทกสะท้านหรือกลัวรถจะชน กลับโบกมือให้รถที่ผ่านไปมา

สะพานในสหรัฐฯช�ำรุดมาก
ต้องติดป้ายเตือน
สมาคมผูก้ อ่ สร้างทางและสะพานสหรัฐฯรายงานว่า มีสะพาน
กว่า หกหมืน่ หนึง่ พันแห่งอยูใ่ นสภาพช�ำรุดเสียหายต้องได้รบั การซ่อมแซม
ด่วน ยังดีทมี่ จี ำ� นวนลดลงจากปีทผี่ า่ นมาถึงสองพันแห่ง แต่สถานการณ์
มิได้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในระยะยาว สะพานที่อยู่ในสภาพเสี่ยงนี้ มี
รถนัง่ รถบรรทุกและรถนักเรียน วิง่ ผ่านวันละ 215 ล้านเทีย่ ว โดยเฉพาะ
สะพานบนทางหลวงระหว่างรัฐที่มีรถบรรทุกวิ่งผ่านมากทุกวัน ทาง
สมาคมขอให้มกี ารติดป้ายเตือนผูใ้ ช้ทางให้ทราบว่าสะพานไม่ปลอดภัย
แม้มันไม่พังลงมาทันทีก็ตาม และทางการต้องรีบซ่อมแซมด้วย โดย
ทางการต้องจัดล�ำดับความส�ำคัญในงานซ่อมสะพานให้กบั องค์ประกอบ
สะพานดังนี้ 1. พื้นสะพาน ความเรียบ 2. พวก คาน โครงถักเหล็กรับ
พื้นสะพาน 3. พวกเสา ตอม่อ รับคาน และโครงถักสะพาน โดยการ
ให้คะแนนแก่แต่ละองค์ประกอบ
เริม่ ตัง้ แต่ ศูนย์ สภาพแย่มาก ไป
จนถึง 9 สภาพดีเหมือนใหม่ ถ้ามี
องค์ ป ระกอบอั น ใดมี ค ่ า เท่ า กั บ

แผนที่ทางหลวงฉบับใหม่ ปี 2558 มีจำ�หน่ายแล้ว

เมื่อมีรถกดแตรใส่ เขาทั้งสองกลับหัวเราะและโบกไล่รถนั้นไปอย่าง
สนุกสนาน มีเพื่อนอีกคนเดินจากข้างถนนเอาน�้ำไปให้คนทั้งสอง
พร้อมเชียร์ดว้ ย ดีทมี่ คี นทีพ่ บเห็นโทรแจ้งต�ำรวจ แต่กใ็ ช้เวลาถึง 20 นาที
กว่าจะมาจัดการ ต�ำรวจจับได้แค่คนเดียว อีกคนวิง่ หลบหนีไปได้ คนที่
ถูกจับ ต�ำรวจปรับเป็นเงิน 13,300 ดอลลาร์ หรือราว สีแ่ สนห้าหมืน่ บาท
แม้วา่ ไม่มคี นขับรถอารมย์รอ้ นลงจากรถไปจัดการกับหนุม่ ทัง้ สอง แต่
ในอินเตอร์เน็ต มีคนเข้าไปก่นด่ากันมากมาย บางรายทีเ่ จอเหตุการณ์กบั
ตนเองถึงกับบอกให้เอาไปลงโทษประหารชีวติ ก็ไม่รวู้ า่ การพนันครัง้ นี้
วงเงินเท่าไร แต่คา่ ปรับครึง่ ล้านบาท กับโดนคนเป็นหมื่นแสนด่าผ่าน
social media ก็ไม่ใช่เรื่องดีนัก
หรือต�่ำกว่า 4 ถือว่าสะพานนั้นไม่มี
คุณภาพตามมาตรฐานทางการ แต่ไม่
ได้หมายความว่าไม่ปลอดภัย แต่หาก
สะพานอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัย ต้อง
ปิดการใช้ทนั ที ทางสมาคมได้ทำ� การวิเคราะห์สภาพสะพานจากข้อมูล
ทีท่ างการมอบให้ พบว่ามีถงึ 250 สะพานทีส่ ภาพแย่และมีการจราจร
สูงมาก อยู่ในเขตชุมชนบนทางหลวงระหว่างรัฐ โดยในแคลิฟลอเนีย
มีสะพานกว่าร้อยละ 87 ก่อสร้างใช้งานมาตัง้ แต่ปี 2513 จากข้อมูลสถิติ
สะพานทีเ่ สือ่ มสภาพมีดงั ต่อไปนี้ รัฐไอโอวา 5,022 แห่ง รัฐ โอกลาโฮมา
4,216 แห่ง รัฐมิซซูรี่ 3,310 แห่ง รัฐเนบราสก้า 2,654 แห่ง รัฐ
แคลิฟลอเนีย 2,501 แห่ง รัฐแคนซัส 2,416 แห่ง รัฐมิสซิปสิปี้ 2,275
แห่ง รัฐอิลนิ อยส์ 2,216 แห่ง และรัฐคาโรไลน่าเหนือ 2,199 แห่ง รัฐที่
มีสะพานช�ำรุด น้อยทีส่ ดุ ได้แก่ โคลัมเบีย 14 แห่ง รัฐเนวาด้า 34 แห่ง
รัฐเดลาแวร์ 48 แห่ง รัฐฮาวาย 61 แห่ง และรัฐยูท่า 102 แห่ง สะพาน
ที่อยู่ในสภาพช�ำรุดมาก มีอายุใช้งานมามากกว่า 50 ปี งบประมาณที่
จะใช้เพื่อการซ่อมแซมสะพานเหล่านี้ มาจาก สหพันธ์กองทุนเพื่อ
ทางหลวง ถึงร้อยละ 52 แต่ตวั กองทุนเองก็ประสบวิกฤติดา้ นงบจัดสรร
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จากรัฐบาลมาตัง้ แต่ปี 2551 ได้รบั งบ
จ�ำนวนเพียงพอส�ำหรับงานประจ�ำ
ตามที่รัฐสภาขยายเวลาให้ ซึ่งก็จะ
ครบก�ำนดในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้
หากไม่ขยายต่อ ก็จะไม่มงี บมาด�ำเนินการกองทุนนีต้ อ่ ไป งานสะพาน

เมืองที่รถติดมาก
จากการส�ำรวจสภาพการจราจรของ 200 เมืองใหญ่ทวั่ โลก พบ
ว่า อิสตันบูล ตุรกี มีรถติดมากที่สุด ในช่วงเช้าจะต้องใช้เวลาเดินทาง
มากกว่าเท่าตัว ปีหนึง่ เสียเวลาเพิม่ ขึน้ 125 ชัว่ โมง ในลอสเองเจลลิส
ช่วงเวลาเลิกงานตอนเย็นใช้เวลาเดินทางมากกว่าเกือบเท่าตัว ปีหนึง่
เสียเวลาไปกับรถติด 92 ชั่วโมง ส�ำหรับเมือง อื่นๆ อีก 218 เมืองใน
36 ประเทศ ในปีท่ีแล้ว เมืองที่รถติดมากที่สุดไล่เรียงลงไปตามนี้

อุโมงค์ถนนใต้ทะเล ในนอร์เวย์
นอร์เวย์ มีชื่อเสียงมากในความ
สวยงามของเฟอร์ยอร์ช Fjords และ
หน้าผาริมทะเลทีส่ งู ชัน แต่มนั เป็นอุปสรรค
ในการคมนาคมทางถนน จึงต้องหันมาใช้
อุโมงค์ถนนแทน ปัจจุบนั ทีเ่ มือง Stavanger
ซึง่ เป็นแหล่งขุดเจาะน�ำ้ มัน มีโครงการแรก
ทีอ่ ยูร่ ะหว่างก่อสร้าง คือ Ryfast เป็นอุโมงค์
ที่ยาว 14.3 กม และอยู่ลึกลงไปใต้ทะเล
290 เมตร เพือ่ ขยายเขตเมืองออกไป และมีอกี อุโมงค์แยกจากอุโมงค์
นีไ้ ปทางเหนือเลียบชายฝัง่ ทะเล เป็นรูป Y ระยะทางยาว 25.5 กม. อยู่
ลึกลงไปใต้ทะเล 390 เมตร ทัง้ หมดเป็นอุโมงค์คู่ ด้านละ 2 ช่องจราจร
มีช่องติดต่อระหว่างสองอุโมงค์ ที่ทุกๆ 12.0 เมตร รองรับปริมาณรถ
เพียง หนึ่งหมื่นคันต่อวัน เนื่องจากจ�ำนวนประชากรที่น้อยเพียง 4.5
ล้านคน ขนาดผ่าศูนย์กลางอุโมงค์เมื่อกรุผนังอุโมงค์แล้วค่อนข้างเล็ก
เพียง 8.5 เมตร แต่พอเพียงส�ำหรับ 2 ช่องจราจรทีก่ ว้างช่องละ 3.25
เมตร หินที่ขุดออกมานั้นมากกว่า 3.8 ล้านตัน ใช้เพือ่ การถมทะเลเพิ่ม
พืน้ ที่ land reclamation ผนังอุโมงค์กรุดว้ ย shotcrete เสริมตาข่ายเหล็ก
และกันน�ำ้ ซึมทีห่ นา 8 ซม และยึดติดกับผนัง
อุโมงค์ด้วย Bolts ยาว 3 – 5 เมตร ขึ้นกับ
สภาพธรณี นับว่าเป็นอุโมงค์ใต้ทะเลที่ลึก
ที่สุดในโลก บางช่วงจะลอดไปใต้เมือง และ
มีทางแยกต่างระดับบนดิน เพื่อแก้ปัญหา
การจราจรติดขัดของเมืองด้วย ค่าก่อสร้างราว
700,000 ล้านยูโร สภาพธรณีวิทยาไม่ยุ่งยาก
เป็นพวกหินแข็งทางตะวันออก ด้านตะวันตก
เป็นดินดานทีแ่ ข็งมาก ดังนัน้ การขุดเจาะใช้ระบบ
เดิม คือ เจาะระเบิดแทนการใช้หวั เจาะ โครงข่าย
อุโมงค์นี้จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของเมือง
Stavanger ที่มีน�้ำมันดิบส่งออกมาก และการ
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ของสหรัฐฯได้รับงบจากการพัฒนาทางและสะพานจากรัฐบาล แต่ก็
น้อยลงกว่าที่เคยได้รับถึง 20% ตลอดเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ท�ำให้ขาด
งบในงานสะพานสะสมมากถึง 115,000 ล้านดอลลาร์ และ 755,000
ล้านดอลลาร์ในงานทางหลวง
อิสตันบลู (ตุรกี) เม็กซิโก ริโอ เดอ จาเนโร (บราซิล) มอสโคว์ (รัสเซีย)
ซัลวาดอร์ (บราซิล) เรซีฟ (บราซิล) เซนต์ปเี ตอร์เบิรก์ (รัสเซีย) บูคาเรสท์
(โรมาเนีย) วอร์ซอร์ (โปแลนด์) และลอสแองเจลลีส สหรัฐฯ ส�ำหรับสิบ
เมืองใหญ่ที่มีการจราจรแย่มากในตอนเย็น ได้แก่ อิสตันบูล มอสโคว์
เมืองเม็กซิโก ฉงชิง้ (จีน) เรซีฟ บูคาเรสท์ รีโอเดอร์เจเนโร เซิน่ เจิน้ (จีน)
และลอสเองเจลลีส การส�ำรวจรายงานด้วยว่า ในอังกฤษ สภาพการ
จราจรเลวร้ายลงกว่าปีทผี่ า่ นมา ต้องใช้เวลาเดินทางเพิม่ มากขึน้ ร้อยละ
29 มากกว่าปีที่มาผ่านมา ที่เพิ่มขึ้นเพียง 27% เมืองที่มีการจราจร
คล่องตัวขึ้นเล็กน้อยคือเมือง บริสโทล
ประมง ป่าไม้ ยังมีอกี โครงการ ค่าก่อสร้างโครงการระยะแรก 150,000
ล้านยูโรเพื่อเชื่อมชายฝั่งตะวันตกเข้าด้วยกันจากเหนือจรดใต้ของ
ประเทศ ผ่านเฟอร์ยอร์ชโดยสร้างสะพานข้าม เงินทัง้ หมดมาจากรายได้
จากน�ำ้ มัน การขนย้ายวัสดุทขี่ ดุ ออก
มานัน้ มีทงั้ ใช้รถบรรทุก และใช้ระบบ
สายพานซึง่ สะดวกและปลอดภัยกว่า
ส�ำหรับอุโมงค์ขนาดเล็ก ไม่มปี ญ
ั หา
รถบรรทุกหลีกกันในอุโมงค์แคบๆ

สถานีเติมแกสไฮโดรเจน
Axpo บริษทั กลุม่ ธุรกิจ ซุปเปอร์มาร์เก็ตและพลังงานของสวิท
เซอร์แลนด์ มีแผนจะติดตั้งสถานีจ�ำหน่ายแก๊สไฮโดรเจนเป็นแห่งแรก
ในปี 2559 โดยจะมีจำ� นวนสถานีเพิม่ มากขึน้ ตามมาด้วย ทาง Axpo จะ
จัดส่งแก๊สโฮโดเจนที่ได้จากการแยก อ๊อกซิเจนจากน�ำ้ ทีโ่ รงงานโดยใช้
กระบวนการ Water Electrolyser ที่ใช้
พลังงานทีไ่ ด้จากสถานี Hydroelectric
power เป็นกระบวนการทีป่ ราศจากก๊าซ
คาร์บอน การเติมแก๊สไฮโดเจนจะมีคา่
ใช้จา่ ยพอๆ กับเติมน�ำ้ มันดีเซลและเสีย
เวลาราว 2- 4 นาที เมื่อเติมแกสเต็มถังจะวิ่งไปได้ระยะทางประมาณ
800 กิโลเมตร ถ้าเป็นอย่างทีข่ า่ วบอก ค่าใช้จา่ ยเติมแก๊สไฮโดรเจนพอๆ
กับเชื้อเพลิงอื่น คงไม่ค่อยมีคนใช้ เพราะราคารถแพงแล้ว ยังเสียค่า
ใช้จ่ายเท่าเดิม

รถไฮบริดส์ เป็นภัยกับคนเดินถนน
ข้ อ มู ล จากอั ง กฤษระบุ ว ่ า รถยนต์ ไ ฮบริ ด ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ย
พลังงานไฟฟ้าสร้างปัญหาให้กบั คนเดินเท้าทีใ่ ช้ถนน รถพวกนีม้ โี อกาส
เกิดอุบัติเหตุกับคนใช้ถนนมากเพิ่มขึ้นถึง 40% เมื่อเทียบกับรถยนต์
ระบบเผาไหม้เชือ้ เพลิงแบบเก่า โดยเฉพาะผูท้ มี่ ปี ญ
ั หาทางสายตาและ
การได้ยนิ รวมไปถึงเด็กๆ และคนชราด้วย ซึง่ ก็เป็นไปตามผลการวิจยั
ศึกษาของญี่ปุ่น ทางผู้ผลิตรถยนต์ตระหนักดีถึงปัญหานี้ และก�ำลัง
สมัครเป็นสมาชิกสมาคมทางหลวงได้ตามที่อยู่ของสมาคม
ตลอดชีพ เพียง 800 บาท

ท�ำการทดลองอุปกรณ์ทำ� ให้เกิดเสียงเพือ่ ติดกับรถยนต์ประเภทนี้ เพือ่
ลดความเสีย่ ง ทางสหภาพยุโรปก�ำหนดให้รถไฮบริดส์ทุกคันต้องติด
อุปกรณ์ท�ำให้เกิดเสียงภายในปี 2564 ระหว่างที่ยังไม่มีการบังคับใช้

ราคาน�้ำมันลดลง
ราคาน�ำ้ มันดีเซลในสหรัฐฯลดลงต�ำ่ สุดในรอบหลายปี นับตัง้ แต่
กุมภาพันธ์ 2553 ผู้ประกอบการรถบรรทุกได้ปรับอัตราค่าขนส่งลง
เพือ่ ให้สอดคล้องกับราคาน�ำ้ มันทีล่ ดลงด้วย ราคาน�ำ้ มันทีป่ ระกาศอย่าง
เป็นทางการเมื่อเร็วๆ นี้ที่ 2.784 ดอลลาร์ต่อแกลลอน (3.7854 ลิตร)
หรือ 24 บาท ต่อลิตร ถูกกว่าราคาเมือ่ ปีทแี่ ล้วในช่วงเวลาเดียวกันนีร้ าว
1.17 ดอลลาร์ เป็นราคาดีเซลทีเ่ ท่ากับเมือ่ ตอนทีป่ ระเทศประสบภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยมากเมือ่ ปี 2552 ดังนัน้ จึงเป็นโอกาสดีทรี่ าคาน�ำ้ มัน
ดีเซลทีล่ ดลงนีจ้ ะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึน้ อย่างรวดเร็ว

การพิจารณาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กรรมาธิการสภาสหรัฐฯด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ปรับปรุง
คูม่ อื ในการตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมเกีย่ วกับภาวะเรือนกระจก
ซึง่ ทาง AASHTO ได้ขอให้ทางการทบทวนเรือ่ งภาษาและข้อความใหม่
เพื่อป้องกันมิให้องค์กรต่างๆต้องท�ำการตรวจสอบวิเคราะห์อย่างไม่
จ�ำเป็น ทางกรรมาธิการได้ร่างคู่มือนี้มานานเพื่อให้องค์การต่างๆ ใช้
เป็นแนวทางในการพิจารณาว่า เมื่อใดต้องมีการตรวจสอบ และจะมี
วิธกี ารตรวจสอบอย่างไรเกีย่ วกับภาวะเรือนกระจกหรืออากาศเปลีย่ น
แปร ซึง่ ทาง AASHTO ได้เคยให้ขอ้ เสนอแนะว่าควรมีการผ่อนปรนและ
ให้ความคล่องตัวมากขึน้ กับการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการขนส่ง
ซึง่ ทางการก็ได้ปรับปรุงไปบ้างบางส่วน
แต่ทาง AASHTO ยังมีความเห็นว่า
การก� ำ หนดให้ ต ้ อ งมี ก ารศึ ก ษาผล
กระทบภาวะเรือนกระจกนั้น ควรจะ
ตีความให้ชดั เจนมากขึน้ เพือ่ หลีกเลีย่ ง
การศึกษาที่ไม่เกิดประโยชน์ หรือควรมีรายละเอียดชัดเจนมากพอที่
ให้การศึกษานัน้ มีความเป็นไปได้ และสามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง เพราะว่า
ตามกฎขององค์กรควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ NEPA นั้น
ก�ำหนดให้ตอ้ งมีการศึกษาผลกระทบตัง้ แต่ตอนวางแผนโครงการแล้ว
ดังนัน้ ตามระเบียบปฏิบตั นิ คี้ วรระบุให้ชดั เจนว่าไม่ควรก�ำหนดให้ตอ้ ง
ศึกษาซ�้ำซ้อนกับที่เคยท�ำมาแล้วในชั้นวางแผนโครงการ และต้อง
ท�ำความเข้าใจด้วยว่า การพิจารณาแต่ละโครงการ ไม่ควรเอาผลกระ
ทบภาวะเรือนกระจกของโครงการต่างๆมารวมกันเป็นค่าของการ
ปล่อยแก๊สเรือนกระจก และควรจะก�ำหนดให้แน่นอนว่า ทางเทคนิคแล้ว
ค่าการปล่อยแก๊สเรือนกระจกทีจ่ ะส่งผลกระทบนัน้ มีคา่ จ�ำกัดทีเ่ ท่าไร

ถนนอัจฉริยะ
ทางองค์การควบคุมภาวะอากาศ รัฐแคลิฟลอเนีย ได้ทดลอง
ก่อสร้างทางระบบ eHighway ขึน้ แห่งแรก ความยาว 3 กิโลเมตร และ
ถ้าได้ผลดีกจ็ ะขยายโครงข่ายออกไปเชือ่ มโยงระหว่างท่าเรือกับระบบ
ขนส่งราง เพื่อแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศจากรถบรรทุก ระบบนี้

อย่างเป็นทางการ ผูใ้ ช้ทางทีม่ ปี ญ
ั หาสายตา การได้ยนิ เด็ก คนชรายัง
ต้องเสีย่ งต่ออันตราย บางกลุม่ ทีก่ งั วลเรือ่ งนีม้ กี ารเรียกร้องให้อปุ กรณ์
ที่จะติดตั้งนี้ ต้องท�ำงานโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่รถถูกสตาร์ทใช้งาน
ราคาน�้ำมันเบนซินก็ลดลงเช่นกัน อยู่
ที่ราคา 2.413 ดอลลาร์ตอ่ แกลลอน
(ราคาน�ำ้ มันดีเซลแพงกว่าน�ำ้ มันเบนซิน)
ราคาทีล่ ดลงมานีห้ ากยืนยาวต่อไปจะ
ช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นด้วย เพราะท�ำให้
ผูค้ นเดินทางท่องเทีย่ วในฤดูใบไม้ผลิ และฤดูรอ้ นมากขึน้ มีการใช้จ่าย
มากขึ้น ท�ำให้เงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจดีมากขึ้น ขณะเดียวกัน เป็น
โอกาสของรัฐต่างๆ ที่จะเพิ่มภาษีน�้ำมันเพื่อน�ำเงินภาษีมาพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านการขนส่งต่อไปได้อย่างเพียงพอ โดยไม่ตอ้ งไป
ปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิตของน�้ำมันมาชดเชยรายจ่ายดังกล่าว
พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Siemens เป็นเหมือนรถรางหรือรถบรรทุกที่มี
สายเชือ่ มกับสายไฟฟ้าข้างบน ขับเคลือ่ นได้ทงั้ พลังงานไฟฟ้าจากสาย
ไฟข้างบน ในถนนที่ไม่มีสายไฟฟ้ามันจะเปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์ขับ
เคลือ่ นด้วยน�ำ้ มันดีเซล ก๊าซธรรมชาติ หรือพลังงานจากแบตเตอรีในรถ
โครงการนี้จะช่วยลดปัญหาหมอกควันและมลภาวะของคาร์บอนได
ออกไซด์ในลอสเองเจลิส หากได้ผล ประชาชนจะได้เห็นสภาวะอากาศที่
ดีขนึ้ และมันจะถูกน�ำไปใช้ทงั้ ประเทศ ไม่ใช่ทกุ ถนน แต่เฉพาะเส้นทาง
ทีม่ รี ถบรรทุกมาก เช่น ถนนรอบๆ พืน้ ทีท่ า่ เรือและสถานีรถไฟ มีการร่วม
มือกันพัฒนาระหว่างองค์กรควบคุมภาวะอากาศของแคลิฟลอเนีย กับ
กรมการพลังงาน เพือ่ ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของระบบ eHighway นี้
เพือ่ ไม่ให้มกี ารปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาอีกเลย นอกจากนี้ ยังมี
การประสานร่วมมือกับผูผ้ ลิตรถบรรทุกอย่าง Volvo ในด้านระบบรถขนส่ง
อัจฉริยะ เพือ่ คอยติดตามการเดินทาง
ของรถบรรทุกโดยใช้เทคโนโลยีตดิ ตาม
การเดินทาง หากโครงการนีส้ ัมฤทธ์ผล
ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้น
ของสภาพอากาศ

ระบบ Recycling ในบราซิล
ผูร้ บั เหมาในบราซิล บริษทั Brown Brown ใช้ระบบ Recycling
ในการบูรณะปรับปรุงทางหลวงสาย BR-381 จาก Sao Paulo – Belo
Horizonte ซึง่ เป็นทางขนาดสองช่องจราจร เนือ่ งจากค่างานแอสฟัลต์
คอนกรีตในบราซิลแพงมาก และระยะเวลาในการบูรณะสัน้ เพราะทาง
สายนีม้ คี วามส�ำคัญ ปริมาณรถและรถบรรทุกหนักสูงมาก ระบบ coldin-place-recycling จึงมีความเหมาะสมที่สุด ทางผู้รับเหมาได้ร่วมกับ
ทั้งผู้ผลิตเครื่องจักรและวัสดุแอสฟัลต์กับสารเพิ่มผสม ศึกษาทดลอง
จนได้ทั้งกระบวนการก่อสร้างและวัสดุที่ดีเหมาะสมมาก ถึงขนาดที่
ผูร้ บั เหมากล้ารับประกันผลงานนานถึง 8 ปี การก่อสร้างอยูภ่ ายใต้การ
ก�ำกับควบคุมโดยเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทัง้ การตรวจสอบคุณภาพวัสดุและ
คุณภาพผลงานที่ก่อสร้างเสร็จ ตัวบริษัทเองก็มีหน่วยทดลองของตัว
เองเพือ่ ทดสอบผลงานไปด้วย ในการก่อสร้าง รถถูกเบีย่ งไปใช้อกี ช่อง

สมาคมจัดอบรมหลักสูตรงานก่อสร้างทาง และความมั่นคง
ของคันทาง สนใจสอบถามที่สมาคมฯ โทร. 0-2984-0836

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
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จราจรหนึ่ง โดยขบวนเครื่องจักรที่
ประกอบด้ ว ย รถบรรทุ ก น�้ ำ รถ
บรรทุกยางน�้ำ รถขุดขูดผิวทางเดิม
2 ตัวเดินคู่ รถผสมวัสดุเก่ากับใหม่
ตัวปูวัสดุใหม่ และชุดเครื่องจักรบด
ทับ ท�ำงานอยู่อีกช่องจราจร คนงานก�ำกับการท�ำงานของเครื่องจักร
โดยมีอปุ กรณ์อำ� นวยความปลอดภัยครบครัน ทีต่ อ้ งใช้ตวั ขุดขูดผิวเดิม
สองตัวเดินคูเ่ พือ่ ให้มวี สั ดุปอ้ นเข้ายุง้ ผสมใหม่อย่างต่อเนือ่ งและปูผวิ
ใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่มีรอยต่อ ท�ำให้ผิวทางเรียบตลอด วัสดุผิวทาง
เดิมเป็นหินแกรนิตแข็ง จึงต้องเปลี่ยนฟันขุดขูดทุก 2-3 วัน ความลึก
ที่ขุด 11 ซม ขุดได้ยาว 9 เมตร ต่อนาที การผสมผิวใหม่ต้องควบคุม
ปริมาณยางน�้ำ และน�้ำให้เป็นไปตามสูตรที่ค�ำนวณไว้ โดยต้องมีการ

1

ชายอั ง กฤษวั ย 72 ปี
ร้องเรียนต่อทางการเรื่อง
หลุมบ่อบนถนน เขาร้อง
นานถึง 17 เดือน และบอกด้วยว่าหลุม
บ่อใหญ่มาก น่าจะมีเครื่องกีดขวางมาเตือนผูใ้ ช้ทางมิให้ตกลงไป แต่
ทางการไม่ดำ� เนินการใดๆ เลย จนทนไม่ไหว เขาลงมือซ่อมเองโดยยืม
เครือ่ งมือและเครือ่ งตบดินจากเพือ่ นบ้าน ใช้เวลาเพียง 15 นาทีเท่านัน้
เขาซ่อมหลุมบ่อต่อไปอีกกว่า 50 แห่ง โดยทางการอนุเคราะห์ให้การอบรม
และสอนถึงการซ่อมหลุมบ่ออย่างถูกวิธใี ห้แก่เขา ***** ตกลง
เสียภาษีน�้ำมัน ค่าธรรมเนียมการใช้รถและภาษีอื่นๆ
แล้ว ยังต้องซ่อมถนนแถมให้รัฐบาลอีกด้วย แทนที่
จะละอายในการละเลยหน้าที่ ยังมีหน้าไปสอนเขา
ให้ท�ำให้ถูกต้องอีก อย่างนี้ต้องย้ายหรือปลดออก
ตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจนถึง depot officers

2

ในรัสเซีย ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องสภาพถนนที่แย่
หลุมบ่อไม่ได้รบั การเหลียวแลจากทางการ จนคนใช้
ถนนต้องประชดด้วยการปลูกต้นมะเขือเทศในหลุมบ่อบนถนน และ
นั่งรอดูว่ามันจะออกผลก่อนเจ้าหน้าที่มาซ่อมหรือไม่ มีบางคนวาด
ภาพการ์ตูนล้อเลียนเป็นรูปเหมือนหน้านายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภา โดยมีหลุมบ่อเป็นปากของรูปหน้าเหล่านั้น **** ถ้าแบบนี้น่าจะ
เอาสิ่งปฏิกูลไปอัดใส่ในหลุมบ่อแทนปลูกต้นไม้ ตัวอย่างเหล่านี้ไม่
สงวนสิทธิ์ที่คนใช้ถนนจะเอาไปใช้บ้าง
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ปรับบ้างตามสภาพความชื้นของวัสดุท่ีขุดขึ้นมา และการระเหยตาม
สภาพอากาศขณะนัน้ ด้วย ปริมาณยางน�ำ้ ทีใ่ ช้ 2.8 – 3.5 % และปริมาณ
น�ำ้ ทีใ่ ช้อยูร่ ะหว่าง 1.8 – 3.5 % แต่ในวันทีอ่ ากาศร้อนมากๆ ปริมาณ
น�้ำที่ใช้อาจสูงขึ้น 4.5 % ผู้รับเหมาได้ปรับกระบะรับมวลผสมเพื่อปู
โดยปรับแต่งตรงมุม เพื่อมิให้มีมวลผสมไปรวมกองแยกตัว และรับ
ปริมาณได้มากขึ้นเพื่อให้มีน�้ำหนักกดให้ตัวปูมีความหนาสม�่ำเสมอ
ตัวรีดวัสดุที่ปูลงไป ปรับให้มีมุมเอียงเล็กน้อย เพื่อปาดวัสดุให้เรียบ
ก่อนตบด้วยตัวตบแน่น เกลียวเดือยหมูทเี่ กลีย่ วัสดุจะหมุนสลับไปมา
เพื่ อ มิ ใ ห้ ม วลแยกตั ว จนตรงกลางกลวง
เพื่อให้มีวัสดุปูเต็มหน้าสม�่ำเสมอ การบด
ทับด้วยรถบดล้อเหล็กต้องรีบเพราะยางน�ำ้
แตกตัวเร็วมาก การบดทับให้เรียบด้วยล้อ
ยางใช้จ�ำนวน 6 เที่ยว
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ปัญหาการจราจรติดขัดในจีนรุนแรงขึ้นทุกวัน ท�ำให้
ผู้ผลิตรถยนต์หันมาผลิตรถขนาดกระทัดรัด มีขนาดเล็ก
ลงเพื่อสะดวกในการเดินทาง มีชายเซี่ยงไฮ้วัย 60 ปี ได้
ประดิษฐ์รถขนาดเล็กมากเท่าเครือ่ งดูดฝุน่ ตามบ้าน ยาว 65 ซม กว้าง
35 ซม และสูง 40 ซม มีที่นั่งคนขับอยู่บนเครื่อง สามารถขับเคลื่อน
ไปได้โดยมีคนั เร่ง ห้ามล้อ แตร และไฟส่องสว่างทัง้ หน้าและหลัง แถม
มีระบบเสียงเพื่อความบันเทิงอีกด้วย **** แนวคิดนี้น่าจะเอาไปปรับ
เป็น เครือ่ งดูดฝุน่ หรือ รถตัดหญ้า ใช้ในบ้าน ท�ำให้การท�ำงาน
บ้านและงานตัดหญ้ามีความเพลิดเพลินด้วย
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ทีเ่ มืองเหลียวหนิง จีน ช่างไม้นายหนึง่
ได้ประดิษฐ์รถไฟฟ้าโดยใช้ไม้ประกอบ
เป็นตัวรถทัง้ คัน ตัง้ แต่ ชัชซี ตัวถังและ
ส่วนอืน่ ๆ เป็นไม้หมด วิง่ ได้เร็ว 50 กม/ชม ขนาดยาว 2.44
เมตร กว้าง 1.22 เมตร น�ำ้ หนัก 330 กก. มีกระจกมองข้าง ไฟ
ส่องสว่างหน้ารถ และทีแ่ ปลกกว่านัน้ บนหลังคารถ มีจรวดและเรดาร์
ท�ำด้วยไม้ นีเ่ ป็นคันทีส่ องทีเ่ ขาประดิษฐ์ขนึ้ มาทัง้ ทีไ่ ม่เคยฝึกงานหรือ
มีใบประกาศรับรองจากโรงงานผลิตรถยนต์มาก่อน **** คงใช้ความรู้
ดัง้ เดิมจากทีเ่ คยผลิตเกวียน รถลาก ทีท่ ำ� ด้วยไม้ แล้วเพียงใส่เครือ่ งยนต์
เข้าไปให้มนั วิง่ ได้ ข้อส�ำคัญจะเอาไปวิง่ บนถนนหลวงได้หรือไม่เท่านัน้

