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	 ทีมวิศวกรออกแบบ	 6	 ทีม	 ที่มาจาก
เอเชีย	ยุโรป	อมเริกาเหนือได้รับการคัดเลือก
ให้เข้าร่วมในการแข่งขันการออกแบบสะพาน	
Danjiang	ที่ยาว	12.06	กม	สะพานนี้จะเชื่อม
ติดต่อจังหวัด	Bali	กับ	Tamsui	ในเมืองไทเป

แผนที่ทางหลวงฉบับใหม่ ปี 2558 มีจำาหน่ายแล้ว สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 1

ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2558

าวสมาคม
		 นายอร่าม	ก้อนสมบตั	ินายกสมาคมทางหลวงแห่ง
ประเทศไทย	 ได้แต่งต้ังกรรมการบริหารสมาคมอีก	 7	 ท่าน	
หลังจากสมาชิกได้เลือกกรรมการบริหารไปแล้ว	7	ท่าน	เมื่อ
วันที่	 1	 เมษายน	 2558	 รวมเป็นกรรมการบริหารทั้งหมด	

14	คน	ดังต่อไปนี้
1.	 นายอร่าม	 ก้อนสมบัติ	 นายกสมาคม
2.	 นายชาติชาย	ทิพย์สุนารี	 อุปนายกสมาคม	คนที่	1
3.	 นายชูศักดิ์	 เกวี	 อุปนายกสมาคม	คนที่	2
4.	 ดร.	ชยธันว์	 พรหมศร	 กรรมการบริหารและเลขาธิการ
5.	 นายธานินท์	 พานิชชีวะ	 กรรมการบริหารและเหรัญญิก
6.	 นายประดิษฐ์	อาภรณ์	 กรรมการบริหารและนายทะเบียน
7.	 ดร.	มนตรี	 เดชาสกุลสม	 กรรมการบริหารและปฏิคม
8.	 นายวิสิฐ	 อัจฉยานนท์กิจ	 กรรมการบริหารและประชาสัมพันธ์
9.	 นายทวีพัฒน์	ตินะมาส	 กรรมการบริหาร
10.	ดร.	ไมตรี	 ศรีนราวัฒน์	 กรรมการบริหาร
11.	นายอนันต์	 วงศ์พานิช	 กรรมการบริหาร
12.	นายกมล	 หมั่นท�า	 กรรมการบริหาร
13.	นายสมพล	 สุคนธ์พงเผ่า	 กรรมการบริหาร
14.	นายสุธี	 วงศ์สิโรจน์กุล	 กรรมการบริหาร
15.	นายกฤษดา	 ตัณฑ์วิไล	 กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารชุดนี้จะด�าเนินการกิจการสมาคม	ระหว่างปี	2558	–	2560

สะพานใหม่เชื่อมไทย –
เมียนม่า

	 รัฐบาลเมียนม่า	 มีแผนที่จะก่อสร้าง
สะพานเชื่อมโยงย่านธุรกิจเมืองหลวงย่างกุ้ง
กบัเมอืงรอบๆ	เป็นสะพานมติรภาพ	เมยีนม่า	
–	เกาหล	ียาว	1.87	กม	เป็นสะพานแบบสะพาน
แขวน	suspension	bridge	โดยใช้เงินกู้จ�านวน	
137	ล้านดอลลาร์จากเงนิทนุเพือ่ความร่วมมอื
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ	 Korean	 Economic	
Development	Cooperation	Fund	เป็นงานจ้าง
เหมาทีเ่ปิดให้ผูร้บัเหมานานาชาตเิข้าด�าเนินการ	
โดยก�าหนดให้ก่อสร้างเสรจ็ในปี	2563	และจะ
มีโครงการทางหลวงต่างๆ	 ในพื้นท่ีนั้นที่ทาง
รัฐบาลเมียนม่าจะใช้งบประมาณมาสมทบ
ก่อสร้าง	ราว	30	ล้านดอลลาร์	รวมท้ังโครงการ

เป็นเงนิราว	168	ล้านดอลลาร์	ขณะเดยีวกนัแผนการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�า้เมยแห่งทีส่อง	เพือ่เชือ่มโยงเมยีนม่ากบัประเทศไทยจะด�าเนินการ
ไปด้วย	โดยคณะรฐัมนตรีไทยได้อนมุตังิบประมาณ	115.7	ล้านดอลลาร์เพ่ือก่อสร้างสะพานดังกล่าว	และทางหลวงขนาดสีช่่องจราจรอกี	21.4	กม	
เพือ่รองรบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิของอ�าเภอแม่สอด	ช่วยให้มกีารลงทนุและการค้าชายแดนเพิม่มากขึน้	งานก่อสร้างสะพานนีค้าดว่าจะเริม่ในเดอืน
กนัยายน	2558	ยิง่ไปกว่าน้ัน	มกีารท�าข้อตกลงระหว่างไทย	เมยีนม่า	และกับกมัพชูาในการเปิดจดุค้าขายชายแดนเพือ่ขบัเคลือ่นให้การค้าขายเพ่ิม
มากขึน้	โดยภายใต้ข้อตกลงนี	้มีการผ่อนปรนทีช่ายแดน	4	จดุ	คอื	ด่านสงิขร	บ้านภูน�ารอน	ด่านแม่สอด-เมยีวดี	และด่าน	แม่สาย	–	ท่าขึเ้หลก็
	 ในนครหลวงย่างกุ้งเอง	รัฐบาลจะก่อสร้างทางข้ามแยกที่ทางแยก	Kokkaaine,	Tamwe	และทางแยก	Eight-mile	เพื่อให้การขนส่งมีความ
คล่องตัวมากขึ้น	 โดยทางรัฐบาลญี่ปุ่นจะสนับสนุนเงินทุน120	 ล้านดอลลาร์	 เนื่องจากค่าก่อสร้างที่สูงมาก	 ขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นย่างกุ้งจัดงบ
สมทบให้	20.66	ล้านดอลลาร์	และจะเริ่มก่อสร้างในปี	2558	นี้	ขณะเดียวกัน	ทางสาย	ท่าเรือทวาย	–	กาญจนบุรี	ระยะทาง	138	กม	คงได้รับ
การอนุมัติให้ก่อสร้างโดยรัฐบาลเมียนม่าในเร็วๆ	นี้	โดยทางไทยได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการนี้เป็นเงิน	119.24	ล้านดอลลาร์ไปแล้ว	
ทั้งนี้เพื่อรับกับโครงการมอร์เตอร์เวย์	บางใหญ่	–	บ้านโป่ง	–	กาญจนบุรี

งานออกแบบสะพานในไต้หวัน ใหม่ของไต้หวัน	 บนสะพานนี้นอกจาก
ช่องจราจรของรถยนต์แล้วจะมีระบบ

รถไฟฟ้าแบบ	light	rail	 เป็นสะพานกว้าง	44	
เมตร	สูง	20	เมตร	ก�าหนดความเร็วสูงสุดไม่
เกิน	 80	 กม./ชม.	 ค่าก่อสร้างทั้งหมดคาดว่า
ประมาณ	 498.46	 ดอลลาร์	 กรรมการจะคัด
เลือกทีมวิศวกรออกแบบ	ไว้เพียง	5	ทีมจาก
ทั้งหมด	6	ทีมเพื่อแข่งขันในรอบต่อไป
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สมัครเป็นสมาชิกสมาคมทางหลวงได้ตามที่อยู่ของสมาคม
ตลอดชีพ เพียง 800 บาท2 สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย

	 รัฐบาลญี่ปุ ่นมีโครงการที่จะแก้ไข
กฎหมายเกี่ยวกับใบอนุญาติขับรถยนต์ของ
ผูส้งูวยั	ทัง้นีเ้พือ่มุง่เน้นให้ผูส้งูวยัหรอืผูท้ีม่อีายุ
เกิน	75	ปีที่ต้องขับรถมีความปลอดภัย	จาก
ประชากรสงูวัยทีเ่พิม่มากขึน้	อตัราความเสีย่ง
ที่จะเกิดอุบัติเหตุจากคนสูงวัยที่ขับรถยนต์ซึ่ง
มีสมรรถภาพลดลงนั้นย่อมจะมีมากขึ้น	คนที่
อายเุกนิ	75	ปี	ตามกฎหมายใหม่ต้องสอบเพือ่
รบัใบขบัขีใ่หม่	แม้ว่าจะไม่เคยประสบอบุตัเิหตุ
มาก่อน	 ต้องผ่านการทดสอบเพ่ือดูถึงความ
สามารถในการขบัรถ	หรอืมอีาการสมองเสือ่ม
หรือไม่	 หากไม่ผ่านการทดสอบก็จะไม่ได้รับ
ใบอนุญาติให้ขับขี่รถอีก	 ปัจจุบัน	 กฎหมาย
ก�าหนดให้คนที่อายุสูงกว่า	75	ปี	ต้องสอบใบ
ขับขี่ใหม่ทุกๆ	3	ปี	ตามสถิติคนสูงวัยไม่ค่อย
ประสบอุบัติเหตุในการขับรถมากนัก	 เพราะ
ส่วนมากมักขับรถไปในระยะทางใกล้ๆและ
ด้วยความเร็วไม่สูงมาก	พวกวัยรุ่นยังคงเป็น
เจ้าสถิติในการขับรถชนกัน	แต่ด้วยอายุเฉลี่ย
ของคนที่ยาวนานขึ้น	 ในประเทศต่างจึงมีคน
สูงวัยเพิ่มมากขึ้นและยังใช้รถยนต์ขับไปตาม
ท้องถนน	โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น

ใบขับขี่คนสูงอายุ

รถบัสพลังงานขี้วัว

	 บริษัท	Canam-Bridge	ที่มีฐานในแคนนาดาได้รับ
คัดเลอืกให้เป็นผู้จัดส่งเหล็กและก่อสร้างส่วนประกอบส่วน
บนของสะพาน	Champlain	ในมอนเทรยีล	สะพานแห่งนีย้าว	
3.4	กม.	ทอดข้ามแม่น�า้	ลอเรนซ์	ไปสูเ่กรตแลคในอเมรกิาเหนอื	
ก่อสร้างใต้ลงมาจากสะพานเดิมทีม่อียูแ่ล้ว	ต้องใช้เหลก็ราว	
สี่หมื่นห้าพันตัน	 โดยสัญญาจ้างนั้นคงเรียบร้อยหลังจากที่
กลุม่ร่วมค้ารบัก่อสร้าง	SNC	–	Lavalin	Consortium	ได้ลงนาม
สญัญาก่อสร้างกบัทางการผูว่้าจ้าง	เป็นสญัญาแบบร่วมทนุระหว่างรฐักบัเอกชน	ท�าการออกแบบ	
ก่อสร้าง	บริหารจัดการ	และเก็บค่าผ่านสะพานเป็นเวลา	35	ปี	สะพานนี้ค่าก่อสร้างประมาณ	
2.5	–	4.1	พนัล้านดอลลาร์	โดยทาง	Canam-Bridge	เป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านออกแบบก่อสร้างสะพาน	
และรอยต่อก่อสร้างของสะพานรวมทัง้ฐานรองรบัพืน้สะพานทีมี่ช่ือเสียงมากในแคนนาดาและ
สหรัฐฯ	สะพานแห่งใหม่นี้	จะใช้เป็นทางเพื่อรถยนต์จ�านวน	3	ช่องจราจร	รถสาธารณะ	2	ช่อง
จราจร	และมีรถไฟฟ้าระบบ	light	rail	นอกจากนีย้งัมช่ีองจราจรเฉพาะคนเดนิเท้าและผูใ้ช้จกัรยาน	
กลุม่ร่วมค้ารับก่อสร้าง	ใช้ชือ่ว่า	Saint-Lawrence	group	ประกอบด้วย	บรษิทัของสเปน	แคนนาดา	
สหรัฐฯ	T.Y.Lin	International

 
	 รถโดยสารทีใ่ช้พลังงานจากแก๊สมเีทนใน
องักฤษสามารถท�าความเรว็ได้ถงึ	124	กม./ชม.	
บนทางวิง่ทดสอบที	่	Millbrook	Proving	Ground	
ใกล้กบัเมอืงเบดฟอร์ด	เป็นรถโดยสารจากเมอืง	
Reading	ทางตอนใต้ของประเทศ	ทีน่�ามาปรบั
ใช้แก๊สมีเทนท่ีได้จากการหมกัมลูของววั	รถบสั
ถูกแต่งสีเป็นลายด�า	-	ขาวแบบวัว	มูลของวัว
ถกูน�ามาย่อยสลายโดยไม่ใช้อ๊อกซเิจนเพ่ือให้
กลายเป็นก๊าซ	แล้วอัดให้เป็นของเหลวเก็บไว้
ในถังเก็บแก๊สที่ติดตั้งบนหลังคารถโดยสาร	

แม้ว่ามันไม่ท�าลายสถิติความเร็วของกิเนสบุค	ที่เคยมีรถโดยสารอื่นท�าไว้วิ่งได้เร็วถึง	241	กม./ชม.	เพราะรูปร่างของมันไม่ได้ออกแบบทางแอโร
ไดนามิคให้วิ่งด้วยความเร็ว	124	กม/ชม	แต่ผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจมากของวิศวกร	ตอนที่มันวิ่งบนทางทดสอบและวิ่งผ่านวิศวกร	เสียง
ของมันดังเหมือนกับเสียงเครื่องบินทิ้งระเบิดวัลแคน	ชื่อโค้ดของรถโดยสารคันนี้คือ	Bus	Hound	เพื่อเป็นเกียรติ์แก่กลุ่มช่างชาวอังกฤษ	ที่เรียก

	 โครงการทางหลวงระหว่าง	ฮาลอง	–	แวนดอน	
จะช่วยลดระยะเวลาเดินทางระหว่าง	ฮานอย	และเขต
เศรษฐกิจใน	แวนดอน	และกับเมอืงฮาลองลง	ทางสาย
ใหม่นีร้ะยะทาง	60	กม	จะช่วยระบายรถจากทางหลวง
หมายเลข	 18	 โครงการนี้เป็นสัญญาแบบ	 ก่อสร้าง-
ด�าเนินการและส่งมอบทางให้เจ้าของ	 ด�าเนินการโดย
บริษัท	Phuong	Thanh	and	Cong	Thanh	 transport	
construction	 investment	 ภายในวงเงิน	 650.4	 ล้าน
ดอลลาร์	ใช้เวลาก่อสร้างราว	29	เดือน
	 ทางหลวงรอบเมืองได้รบังบให้ก่อสร้างได้	โดยการ
สนบัสนนุจากธนาคารเพือ่การพฒันาเอเชยี	และธนาคาร
ชาตขิองเวยีดนาม	รวมกันเป็นเงนิราว	160	ล้านดอลลาร์	
โดยทางธนาคารเพือ่การพฒันาเอเชยีจะให้เงนิกู	้12.58	
ล้านดอลลาร์เพือ่การเตรยีมการในการก่อสร้างทางรอบ
เมืองวงที	่3	นี	้ของนครโฮจมิีนในเวยีดนาม	และเงินกูอ้กี	
147	ล้านดอลลาร์	เพื่อก่อสร้างทางสาย	Noi	Bai	–	Lao	

Cai	 ที่มีระยะทางราว	
244	กม	และเป็นส่วน
หนึ่งของทางเพื่อการ
การขนส่ง	สาย	คนุหมงิ	
(จากจีน)	–	ไฮฟอง	ที่

เชื่อมโยงระหว่างชายแดนเวียดนามและจีนทางตะวัน
ตกเฉียงเหนือของเวียดนามลงมายังฮานอย
	 บริษัท	ฟิลิปปินส์	Metro	Pacific	Tollways	ก�าลัง
พจิารณาทีจ่ะเข้าไปลงทนุก่อสร้างทางในเวียดนาม		งาน

การพัฒนาทางหลวงในเวียดนาม

ใหม่น้ีเป็นโครงการทางหลวงที่เชื่อม
ติดต่อเมืองโฮจีมินต์กับพ้ืนที่รอบๆ
ชานเมือง	 แต่ไม่ยอมเปิดเผยช่ือ
โครงการ	โดยผ่านบริษทัลกู	CII	Bridge	
and	Road	Investment	ที่เข้าไปสร้าง
ชือ่เสยีงไว้ในวงการก่อสร้างเวยีดนาม	
ผลงานท่ีส�าเร็จดีมากได้แก่ถนนยาว	
17	กม	รอบๆนคร	โฮจีมินต์	ที่รองรับ
ปริมาณรถวันละ	38,000	คัน	และยัง
มีทางท่ีอยู่ระหว่างด�าเนินการอีกที่ดู
ท่าจะไปได้ด้วยดี	 ดังนั้น	 การลงทุน
ครั้งนี้	 ไม่น่ามีปัญหา	ทั้งเรื่องผลงาน	
และสถานะการเงินของบริษัท	เพราะ
รายได้ในไตรมาสแรกปีนี้ของบริษัทมี
ยอดรวม	53.9	ล้านดอลลาร์	เพิ่มขึ้น	
4	%	และรายได้รวมนั้นเพิ่มสูงขึ้นถึง	
14%	โดยเพิ่มขึ้นจาก	49.3	เป็น	58.4	
ล้านดอลลาร์	รายได้ทีเ่พิม่ขึน้นีเ้ป็นผล
มาจากปรมิาณจราจรบนทางสัมปทานที่
บรษิทัถอืหุน้อยู่ในฟิลปิปินส์มีจ�านวน
เพิ่มมากขึ้น	รายได้มากตามไปด้วย
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	 ในการประชมุสดุยอดเทคโนโลยงีานทาง
ทีจ่นี	ที	่IRF	ร่วมจดัด้วย	ได้รวบรวมผูเ้ช่ียวชาญ
งานทางกว่า	1,500	คน	ที่มีทั้งข้าราชการและ
เอกชนจนีรวมทัง้ประเทศสมาชิกอืน่ๆ	มาหารอื
กนัในการท่ีจะฟ้ืนฟเูส้นทางสายไหมขึน้มาใหม่	
จนีมวีสิยัทศัน์ทีจ่ะฟ้ืนเส้นทางสายไหม	 โดยเริ่ม
จากจีนตอนกลางที่	ซีอาน	ไปยัง	คาซัคสถาน	
อิหร่านตอนเหนือ	และอิสตันบูล	ตุรกี	ซึ่งเป็น
ประตเูปิดสูท่างหลวงหลกัของยโุรป	การขนส่ง
ทางถนนโดยใช้โครงข่ายทางหลวงทีม่อียูแ่ล้วใน
ยโุรปจะช่วยฟ้ืนฟกูารค้าระหว่างเอเชยีกับยโุรป
ในระหว่างการประชุม	 สุดยอดที่ปารีสน้ันมี
การสัมมนากันถึงทางสายไหม	 มีผู้เชี่ยวชาญ
ชี้แนะถึงจุดที่จะท�าให้การฟื้นฟูทางสายไหม
สัมฤทธ์ิผลมากมาย	 และต้องถือว ่าทาง
สายไหมจะส�าเร็จได้ด้วยทุกคนร่วมมือกัน

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

	 ต�ารวจองักฤษเรยีกร้องให้มกีารลดพกิดั
ของแอลกอฮอล์ในเลือดลงอีก	 โดยมีชมรม
ป้องกันอุบัติภัยสนับสนุน	 และความสัมฤทธิ์
ผลของประเทศสก๊อตแลนด์ทีป่ระกาศลดพกิดั
ไปเมือ่ปีทีผ่่านมา	ปรากฎว่าการฝ่าฝืนดืม่แล้ว
ขบัมน้ีอยลงมาก	และท�าให้องักฤษมีมาตรฐาน
เทียบเท่าประเทศอ่ืนๆ	 ในยุโรปที่ได้ลดพิกัด
แอลกอฮอล์ในเลือดลงจาก	 80/100	 ซีซีของ
เลอืดเป็นเหลอืเพยีง	50/100	ไปก่อนหน้าแล้ว	
นอกจากนี้ยังท�าให้ต�ารวจสามารถท�างานได้
เหมอืนเดมิแม้จะถกูตดังบประมาณอย่างหนกั	
ทางชมรมป้องกันอุบัติภัยนอกจากสนับสนุน
ให้ลดพกิดัดงักล่าวแล้ว	ยงัขอให้เพิม่งบประมาณ
ให้แก่ต�ารวจด้วย	 อย่างไรก็ตามการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจรงิจงัย่อมได้ผลมากกว่าการลด
พิกัด	แม้มีการรณรงค์ทั้งการลงโทษที่หนักขึ้น	
กบัให้ความรูใ้นเรือ่งโทษของการดืม่แล้วขบัรถ
มานับทศวรรษแล้ว	แต่ก็ยังมีกว่า	75,000	คน
ถูกจับฐานด่ืมแล้วขับอีกทุกปีในอังกฤษและ
เวลส์	และมคีนตายจากอบุตัเิหตดุืม่แล้วขบัรถ
อาทิตย์หนึ่ง	4-5	คน	ในปี	2555	สถิติแสดงว่า
มีคนตาย	 230	 คน	 และมักจะเป็นคนที่ไม่ได้
ดื่มรับเคราะห์แทนคนขับรถที่ดื่มเมาหนัก	ใน
จ�านวนนี้มีเด็กถึง	50	คน	และอีก	80	คนเป็น
คนเดนิเท้า	ส่วนท่ีบาดเจบ็สาหสั	1,200	คน	จาก
อุบัติเหตุดื่มแล้วขับรถ	 ควรอย่างยิ่งที่อังกฤษ
กับเวลส์ต้องรีบปรับลดพิกัดลงเพ่ือสงวนชีวิต
คน	การดืม่สรุาย่อมท�าให้ความสามารถในการ
ขับรถลดลง	การกะระยะทางหรือความเร็วรถ
ย่อมด้อยสมรรถนะลง	ปฏกิรยิาตอบสนองต่อ
เหตกุารณ์กเ็ช่ืองช้ากว่าคนปกต	ิเหล้าเข้าปาก	
ความประมาทและความบ้าบิ่นเกิดขึ้นท�าให้
ถนนไม่ปลอดภัย
	 มีอปุกรณ์ใหม่ทีใ่ช้ในการก�ากบัการดืม่
แล้วขบั	 โดยไม่ต้องให้ผู้ต้องสงสัยเป่าตรวจปริ
มาณแอลกอฮอลในเลอืดอีกต่อไป	แต่จะมอีกุ
ปกรณ์ตรวจวดัลมหายใจและส่งสญัญาณไปยัง
ปุม่สตาร์ทรถ	หรอืคนัเกยีร์	ถ้าปริมาณแอลกอ
ฮอลไม่เกนิพกัิด	คนขบัสามารถตดิเครือ่งยนต์
ได้	อปุกรณ์นีอ้ยูร่ะหว่างพฒันาและได้ผลเป็นที่
น่าพอใจ	คงมตีดิในรถภายใน	5	ปีข้างหน้า	ใน
ราคาทีใ่กล้เคยีงเขม็ขดั	หรอืถงุลมนริภยั	คอืราว	
150	 -	 200	 ดอลลาร์	 ปัญหาตอนนีม้เีพยีงว่า
ควรตดิไว้ตรงไหนของรถจงึจะตรวจจบัได้ผลดี
ทีส่ดุ	และมคีวามแม่นย�ามากด้วย

	 การประชมุเพือ่รักษาสภาพผวิทางและ
การ	recycling	ทีเ่พ่ิงจดัไปเมือ่สามเดือนทีแ่ล้ว
ทีป่ารสี	ตอนน้ีก�าลงัจะมีการประชมุเรือ่งอย่างนี้
อีกในอเมริกา	ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ได้รับเชิญให้
ไปร่วมการประชุมทีจ่ะจดัขึน้ที	่เมอืงข้างน�า้ตก
ไนเอการ่า	ระหว่าง	13	–	15	ตลุาคม	ปีนี	้เพือ่แลก
เปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการป้องกัน	
รักษา	หรือบูรณะผิวทางอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด	โดยเน้นด้าน	recycling	ด้วยนวัตกรรม	
ทางหลวงเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังเพื่อ
การเศรษฐกจิ	การขนส่งสนิค้า	บรกิารและการ
เดินทางของคน	ทางหลวงที่มีความปลอดภัย
เป็นเป้าหมายสูงสุดของการดูแลรักษาทางให้
มมีาตรฐานทีด่	ีเพือ่ให้การขนส่งสนิค้า	บรกิาร	
และการเดนิทางของผูค้นมคีวามสะดวกสบาย
และปลอดภยัมากขึน้	ไม่ว่าเราจะอยูท่ีส่่วนไหน
ของประเทศ	ในการประชมุจะได้รบัฟังความเหน็
และข้อมลูรวมทัง้ผลการทดลองต่างๆ	เกี่ยวกับ
การป้องกันรักษาผิวทางจากผู้ปฏิบัติงานจริง	
ผูท้ีม่าบรรยายหรอืเสนอความรูป้ระสบการณ์
นัน้มคีรบครอบคลมุทกุสาขางานทีเ่กีย่วกบัผวิ
ทางและเป็นนวัตกรรม	 ช่วยให้ท่านสามารถ
รักษาสินทรัพย์ด้านการขนส่งได้อย่างดี

พิกัดแอลกอฮอล์ใหม่

การประชุมรักษาผิวทาง

IRF กับจีนร่วมฟื้นฟู 
ทางสายไหม

ตวัเองว่า	Bloodhound	Project	ทีต่ัง้ความหวัง
จะท�าให้รถโดยสารวิ่งได้เร็วถึง	 1,610	 กม.	 /	
ชม.	ในปีหน้า	เป็นโครงการทีจ่ะใช้วทิยศาสตร์	
เทคโนโลยี	 วิศวกรรม	 และ	 คณิตศาสตร์ใน
อนาคตมาช่วยในการพัฒนารถ	 รถ	 Blood-
hound	นี้	ยาว	13.4	เมตร	มีล้อหน้าสองล้อ
อยูใ่นตวัถงัรถ	และล้อหลงัสองล้ออยู่ด้านนอก
ตัวถังรถ	 หนัก	 7.5	 ตัน	 เครื่องยนต์ขนาด	
100,640	KwN	

นวัตกรรมเรื่องรถยนต์

	 กลุ่มบริษัทผลิตรถยนต์	เปอร์โยและซี
ตรอง	PSA	Peugeot	Citroen	ได้พัฒนาระบบ
แสดงข้อมลูหน้าปัตย์รถยนต์และข้อมูลต่างๆ
บนกระจกหน้ารถยนต์	โดยภาพจะอยูใ่นระดบั
สายตาผูข้บัขีร่ถยนต์	ข้อมลูต่างๆเกีย่วกบัการ
ขบัรถ	สภาพถนนและการจราจรจะปรากฎอยู่
ที่กระจกหน้ารถ	 ท�าให้ผู้ใช้รถขับรถได้สะดวก
สบายและปลอดภัยมากขึ้น	 ข้อมูลท่ีปรากฎ
ได้แก่	ความเรว็รถ	การบงัคบัความเรว็คงที	่ระยะ
ห่างจากรถคันหน้า	ระยะทีไ่ม่ปลอดภยัเมือ่ขบั
เข้าใกล้รถคนัหน้ามากไป	ระบบน�าทาง	เป็นต้น	
	 ทางฝ่ายผูผ้ลติรถยนต์จาร์กวั	และแลนด์
โรเวอร์	ได้พัฒนาระบบตรวจสอบหลุมบ่อบน
ถนน	ให้ทราบถงึต�าแหน่ง	ขนาด	ความลกึของ
หลุมบ่อ	ฝาบ่อพักที่ช�ารุดแตกหักจนเปิดออก

อ่านต่อจากหน้า	4	>>
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	 เดก็หนุม่ชาวลทัเวยีน	เสยี
แขนทั้งสองข้างในอุบัติเหตุรถยนต์
ตั้งแต่วัยเด็ก	แต่เขาหาหวั่นไม่	กลับ

พยายามหัดขับรถยนต์นั่งธรรมดาที่มิได ้
ดัดแปลง	 และผ่านการสอบขอรับใบอนุญาติ
ขับขี่รถ	 เขาใช้เท้าควบคุมรถแบบมาตรฐาน
แทนแขนท้ังสอง	 ทางการบอกว่า	 เมื่อเขา
สามารถขบัและควบคมุรถ	เขากต้็องได้รบัการ
ยอมรับ	****	แบบนี้ในบ้านเราก็มี	ที่ชลบุรี	มี
ชายแขนขาดทั้งสองข้าง	ขับรถบรรทุกรับจ้าง

1

	 ต�ารวจตามไล่จบั
รถทีค่นขบัเสพยาแล้ว
ขับรถอย่างน่ากลัว

อนัตราย	เขาขบัรถสวนทศิทางบนทางสายหลกั	
เมื่อต�ารวจเห็นเช่นนั้น	รีบเร่งความเร็วขึ้นแซง
หน้าเพื่อเตือนและกันรถคันอ่ืนๆ	 ให้พ้นทาง	
หลังการไล่ล่าสักพักเขาก็ถูกจับ	 ต�ารวจพบใน
รถมีเด็กอีก	 2	 คนนั่งมาด้วย	 โชคดีที่ไม่มีใคร
เป็นอันตรายบาดเจ็บ	 ****	 ต�ารวจปรับอย่าง
รุนแรง	 ฐานประมาทและเสพยา	 การเสพยา
เป็นสิง่ไม่ด	ีท�าร้ายทัง้ร่างกายและจติใจ	ลมืแม้
กระทั่งอันตรายของลูกๆ	 ที่นั่งมาในรถด้วย	
ท�าให้เสียทั้งทรัพย์และชื่อเสียง

2

3 	 หนุ่มคนงานขับรถบรรทุก	
ได ้ โพสต ์ วิดี โอตอนที่ เขาขับรถ
บรรทุกตามหลังรถพยาบาลด้วย

ความเร็วสูง	 ขณะที่รถคันอ่ืนๆ	 หลบเข้าข้าง
ทาง	 โดยคิดว่าเป็นเรื่องเท่ห์และเก่งเหมือน
เดก็แว้นทีส่ามารถท�าได้อย่างนัน้	ถงึกบัเอามา
อวดในเวบไซด์มีชื่อ	 ที่มีคนเข้าไปดูนับพันคน	
เขาบอกว่าเขาขับอย่างปลอดภัย	ทั้งที่ในภาพ
เขาขับปาดซ้ายแซงขวาไล่ตามรถพยาบาลไป
ติดๆ	 เจ้านายเม่ือเห็นวิดีโอนึกข�าและสังเวช
และส่ังพักงานเพื่อชื่อเสียงของบริษัท	 และ
เพื่อเป็นตัวอย่างให้คนอื่นๆค�านึงถึงความ
ปลอดภัย	****	คนแบบนีม้มีาก	โง่	อวดฉลาด	
อวดเก่งในทางทีผ่ดิ	 สุดท้ายเป็นภัยทั้งกับตัว
เองและผู้อื่น	รวมทั้งครอบครัวที่ต้องขาดราย
ได้เพราะถูกพักงาน

4 	 เจ้าของรถหรูลัมโบกีนี่	ขับ
เข้าโรงแรมและให้พนักงานน�ารถไป

จอดยงัทีจ่อดรถ	พนกังานขบัเลีย้วไปยงัทีจ่อด
อย่างเรยีบร้อย	จะด้วยความมันส์หรอืต้องการ
อวดคนรอบข้าง	 เขาเหยียบคันเร่งเต็มที่เพื่อ
ให้ส่งเสียงเครือ่งยนต์ให้คนรอบข้างได้ยิน	โดย
ลมืปลดเกยีร์ให้ว่างหรือให้อยูใ่นต�าแหน่งจอด
รถ	รถสปอร์ตคันหรจูงึวิง่พุ่งชนรถ	SUV	ทีจ่อด
อยู่ข้างหน้า	ด้านหน้ารถหรูเสียหายมาก	รวม
กับค่าเสียหายของรถ	SUV	ที่ถูกชนอย่างแรง
แล้วคงหลายอยู่		****	คนรับรถตามที่จอดรถ
นั้น	ความรับผิดชอบน้อย	ชอบอวดทั้งที่ไม่ใช่
รถของตวัเอง	ท�าเพือ่เงนิค่าทปิ	และความเมา
มนัส์เมือ่เจอรถแรงๆ	เมือ่เสยีหายแล้ว	ใครจะ
รับผิดชอบ	เจ้าของโรงแรมคงปัดแน่นอน

เพื่อเตือนผู้ขับรถ	 ให้หลบหลีก	 หากไม่ทัน	
ระบบจะปรบัสภาพของโชคอพัเพือ่รองรบัแรง
กระแทกเมื่อล้อตกลงในหลุมบ่อ	ลดความเสีย
หายต่อยางรถยนต์และตัวรถ	ระบบนี้ได้ติดตั้ง
บนรถแลนด์โรเวอร์รุ่นล่าสุดที่ออกจ�าหน่าย	
ระบบนีส้ามารถส่งข้อมูลต่อให้รถคนัอืน่ๆ	ผ่าน
ระบบ	Cloud	 เพื่อเตือนให้ทราบล่วงหน้า	 ถึง
สภาพถนน	 หรือส่งต่อถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่
ดูแลทางนั้น	เพื่อรีบด�าเนินการซ่อมต่อไป	การพัฒนาก้าวหน้าจนมีกล้องถ่ายรูปสภาพหลุมบ่อ
และสามารถส่งไปยังหน่วยงานซ่อมทางได้ด้วย
	 หลงัจากทีเ่ราเคยเหน็พระเอกพดูใส่นาฬิกาเรยีกรถยนต์มารบัตอนหนผีูร้้ายในภาพยนต์

มานาน	บดันี	้บรษัิทเมอร์ซเีดสเบนซ์	ได้พฒันาระบบสัง่การ
รถยนต์ผ่านนาฬิกาข้อ
มือให้เป็นจริงได้แล้ว	
โดยผ่านทางระบบ	app	
ของนาฬิกา	 apple	

ระบบช่วยในการขบัรถถงึทีห่มายด้วยระบบน�าทาง	นอกจาก
นัน้	หลงัจากจอดรถเรยีบร้อยแล้ว	ระบบน�าทางสูจ่ดุหมาย
จะบอกทิศทางให้เดินไปถึงจุดหมายด้วย

ขนส่งผู ้คนและสิ่งของตาม
ตลาด	 อยู่ที่ใครใจถึงกล้าใช้
บริการเท ่านั้น	 แต ่ไม ่ เคย
ประสบอุบัติเหตุเลย


