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ข่าวและกิจกรรม
สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย เปนเจาภาพสวดพระอภิธรรม นายประดิษฐ  อาภรณ

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 สมาคมทางหลวงแหง
ประเทศไทย โดย ทานนายกสมาคม และ นายประวัติ รัตน
สุวรรณ กรรมการบริหาร เปนเจาภาพสวดพระอภิธรรม
นายประดิษฐ อาภรณ ณ ศาลา 3 วัดชลประทานรังสฤษด์ิ

การประชุมออนไลน Special Meeting of REAAA Governing Council

วันศุกรที่ 9 กรกฎาคม 2564 สมาคมวิศวกรรมงานทางแหงเอเชียและออสตราเลเซยี (Road Engineering Association of
Asia and Australasia, REAAA) ไดจัดสัมมนาผานระบบออนไลน “The Special Meeting of REAAA Governing Council” โดย
การสัมมนาในครั้งนี้ มีผูแทนจากประเทศสมาชิก จํานวนทั้งสิ้น 11 ประเทศ เพื่อรวมพิจารณาและหารือวาระจัดงานสัมมนาผาน
ระบบออนไลน “16th REAAA Conference” ที่จะจดัขึ้นระหวางวันที่ 13-15 กันยายน 2564 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส โดย
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://16threaaaconference.com/

https://16threaaaconference.com/
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ข่าวและกิจกรรม
สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย เชิญชวนผูสนใจรวมงานประชุมระดับโลกของสหพันธทางหลวงนานาชาติ

ขอเชิญชวนผูสนใจ นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนผูประกอบการดานการขนสงทางถนน เขารวมในงานประชุมระดับโลกของ 
สหพันธทางหลวงนานาชาติ (International Road Federation: IRF) the 18th IRF World Meeting & Exhibition : A Global 

Summit & Technology Showcase ระหวางวันท่ี 7-10 พฤศจิกายน 2564 ณ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (UAE) โดยสามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี https://worldmeeting.irf.global/

https://worldmeeting.irf.global/
https://worldmeeting.irf.global/
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ข่าวและกิจกรรม
กรมทางหลวง ควารางวัล The 2021 IRF Global Road Achievement Awards (GRAA)

ผลงานวิจัยดังกลาว เปนการศึกษาตรวจวัดอํานาจการทําลายของรถบรรทุกไทยและพฤติกรรมการรับนํ้าหนักของโครงสรางถนนกรมทาง
หลวง มีความสําคัญตองานวิจัยและพัฒนาโครงสรางถนนของประเทศไทย และเปนครั้งแรกของวงการวิศวกรรมงานทางในระดับภูมิภาคอาเซียน 
งานวิจัยน้ีแสดงผลความสําเร็จ ดังน้ี

(1) การติดตั้งระบบเครื่องมือตรวจวัดแบบฝงในโครงสรางถนนและระบบประมวลผลขอมูลภาคสนามเพื่อติดตามตรวจวัดความเคน 
ความเครียด อุณหภูมิ และปริมาณความชื้นท่ีเกิดขึ้นในแปลงตรวจวัดโครงสรางถนนของทางหลวงสายหลัก จํานวนท้ังส้ิน 3 แปลง 

(2) การวิเคราะหคาการตอบสนองตามทฤษฎีเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดและแบบจําลองโดยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
(3) การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุชั้นทางภาคสนามดวยเครื่องมือ Light Weight Deflectometer และ Falling Weight Deflectometer 

และการทดสอบรถบรรทุกไทยในสภาวะควบคุมนํ้าหนักลงเพลาตามประกาศพิกัดนํ้าหนักรถบรรทุก ซ่ึงแบงตามชนิดของกลุมเพลา ไดแก เพลา
เดี่ยว-ยางเดี่ยว เพลาเดี่ยว-ยางคู เพลาคู-ยางคู และสามเพลา-ยางคู 

(4) การวิเคราะหอํานาจการทําลายของรถบรรทุกไทย และ 
(5) การพัฒนาแบบจําลองทํานายสมรรถนะและอายุบริการทางหลวง

สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย ขอรวมแสดงความยินดีและความภาคภูมิใจกับกรมทางหลวง ท่ีไดรับรางวัลอันทรงเกียรติมา ณ โอกาสน้ี
ดวย

กรมทางหลวง ควารางวัล The 2021 IRF Global 
Road Achievement Awards (GRAA) สาขาดานการวิจัย 
(Research Category) ประจําป พ.ศ. 2564 จากสมาพันธ
ทางหลวงนานาชาติ (International Road Federation
หรือ IRF) ประเทศสหรัฐอเมริกา จากผลงานเรื่อง “Field 
Monitoring of Road Pavement Responses and their 
Performance in Thailand” โดยสํานักวิจัยและพัฒนางาน
ทาง กรมทางหลวง มีกําหนดการพิธีมอบรางวัลอยางเปน
ทางการ ภายในงานเล้ียงอาหารค่ํา (Gala Dinner) ของการ 
ประชุม The 18th IRF World Meeting & Exhibition ซ่ึงจัด
ขึ้นระหวางวันท่ี 7 - 10 พฤศจิกายน 2564 ณ นครดูไบ 
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
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ข่าวและกิจกรรม
กรมทางหลวงไดรับรางวัล The Mino Best Project Award, REAAA ประจําป พ.ศ.2564

ผลงานการออกแบบและกอสรางทางหลวงท่ีใชวัสดุทองถ่ินเปน
โครงสรางชั้นทาง พรอมการตรวจวัดพฤติกรรมของวัสดุชั้นทาง ทาง
หลวงหมายเลข 2275 ตอนหวยไร-บานกลาง ระหวาง กม.155+238 
ถึง กม.157+738 ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร กรมทางหลวงไดรับ
รางวัล The Mino Best Project Award ประเภท Community 
Road ประจําปพ.ศ.2564 จัดโดยสมาคมวิศวกรรมงานทางแหงเอเชีย
และออสตราเลเซีย (REAAA) ซึ่งจะมอบใหแกโครงการกอสรางทาง
และหรือสะพาน ที่มีความโดดเดนในภูมิภาคเอเชียและออสตราเลเซีย

พิธีการมอบรางวัล The Mino Best Project Award จะจัดขึ้นในการประชุมใหญสามัญและการสัมมนาวิชาการระดับ
นานาชาติของสมาคม REAAA ครั้งที่ 16 ระหวางวันที่ 15-18 กันยายน 2564 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส 

สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย ขอรวมแสดงความยินดีและความภาคภูมิใจกับกรมทางหลวง ท่ีไดรับรางวัลอันทรงเกียรติ
มา ณ โอกาสนี้ดวย
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อนาคตสถานีประจุพลังงานไฟฟาอนาคตสถานีประจุพลังงานไฟฟา

สาระน่ารู้

สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง รานสะดวกซื้อ 

และท่ีจอดรถ เปนปจจัยสําคัญท่ีดึงคนออกจาก

บาน หรือขับรถไปทํางาน เพราะไมตองกังวลเร่ือง

สถานีเติมเช้ือเพลิงท่ีมีอยูท่ัวประเทศราว 40 ลาน

แหง และเปดบริการ 24 ช่ัวโมง 7 วันตอสัปดาห

การจะ เป ล่ียนไปใชพลังงานไฟฟา ท้ัง

รถบรรทุก เคร่ืองบินเพ่ือสูเปาหมายไรมลภาวะ 

ข้ึนอยูกับความสะดวกขางตน การปรับเปล่ียนน้ัน

ดูวารวดเร็ว เพราะผูผลิตรถยนตกําหนดจะผลิตแต

ร ถ ย น ต ไ ฟ ฟ า ใ น อี ก ไ ม ก่ี ป ข า ง ห น า  แ ล ะ

ประธานาธิบดีโจ ไบเดนมีเปาหมายติดตั้งสถานี

ประจุพลังงานไฟฟา คร่ึงลานแหงท่ัวประเทศ แต

เปนงานท่ีทาทาย เพราะคาใชจายท่ีสูงมาก และยัง

สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงเดิมท่ีมีอยูสองขาง

ทางท่ัวประเทศ

อีก จึงตองช่ังใจวา ยอมเสียโอกาสหรือจะเสียงตอ

การตองลงทุนปรับปรุงใหมภายหลัง เจาของสถานี

บริการเช้ือเพลิงบางแหงใชวิธีใหเชาพ้ืนท่ีเพ่ือติดตั้ง

สถานีประจุพลังงานไฟฟา แทนการลงทุนเอง เพ่ือ

ทดสอบตลาดไปในตัวดวยคาติดตั้งสถานีประจุ

พลังงไฟฟาแตละจุดใช เ งิน 125,000-150,000 

ดอลลาร (4-4.5ลานบาท) ตางจากหัวจายนํ้ามัน

แบบ 2 ขางท่ีตกจุดละ 20,000 ดอลลารเทาน้ัน 

ดังน้ัน ระยะเวลาท่ีใชเพ่ือคืนตนทุนตางกัน 7:1 ป 

นอกจาก น้ี  ยั งต อง พึงพา โรง ไฟฟ า ท่ีจ ะจ าย

กระแสไฟฟาให และตองคํานึงถึงการแขงขันกับ

ความสะดวกสบาย ท่ีเจาของรถสามารถประจุ

พลังงานไฟฟาไดเองท่ีบาน

ระยะเวลาในการประจุไฟฟาแตละครั้งตองใช

เวลา 10 – 45 นาที ดังน้ันตองเตรียมสถานท่ีให

เพียงพอตอรถท่ีมารับบริการ และพื้นท่ีบริการลูกคา

ระหวางรอประจุท่ีอาจตองมีส่ิงอํานวยความสะดวก 

เชน อาหาร ไวไฟฟรี หรือบริการอื่นๆท่ีดีกวา ทําให

ตองใช พ้ืนท่ีมากข้ึนท้ังนอกและในอาคาร และ

สวนมากสถานีเดิมตั้งอยูในพ้ืนท่ีพรีเม่ียม ราคาแพง 

ยากท่ีจะขยายออกไป มีแตจะถูกกลืนกินธุรกิจเพ่ือ

เอาพื้นท่ีไปทําอยางอื่นท่ีรายไดดีกวา

ทุกวันน้ีรอยละ 80 ของ

สถานประจุพลังงานไฟฟาเปน

แบบประจุเร็ว หรือ Level 2 

และติดตั้งอยูตามท่ีตางๆ เชน 

โรงแรม อพารตเมนต ผูแทน

จําหนายรถ ศูนยการคา และท่ี

จอดรถ ยังไมมีในสถานีบริการ

นํ้ามัน และเจาของสถานีบริการนํ้ามันก็ยังไมคิด

จะลงทุนทําสถานีประจุพลังงานไฟฟา เพราะเห็น

วามีกําไรนอย อีกท้ังนักการเมืองจํานวนมากได

แตพูดถึงการเพ่ิมข้ึนของยานพาหนะไฟฟา แต

ไมไดคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคัญตอ

รูปแบบธุรกิจของสถานีบริการนํามันเช้ือเพลิงใน

อีก 15 ปเลย  คนท่ีจัดตั้งสถานีประจุพลังงาน

ไฟฟาน้ันอยูในภาวะเส่ียง เพราะมีรถใชพลังงาน

ไฟฟาเพียงรอยละ 1.8 เทาน้ัน และสถานีชารจมี

ราคาแพงในการติดตั้ง อีกท้ังผูคาปลีกในรัฐสวน

ใหญตองพ่ึงพาแหลงจายไฟเพียงแหงเดียวท่ีจะ

ซื้อมาใหบริการ และเทคโนโลยีสถานีประจุ

พลังงานไฟฟายังพัฒนาอยางตอเน่ือง การ

ติดตั้ งอุปกรณตอนน้ีเ ส่ียงตอความลาหลัง

ลาสมัย ท่ีอาจตองมาเสียเงินปรับปรุงภายหลัง
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อนาคตสถานีประจุพลังงานไฟฟา (ตอ)อนาคตสถานีประจุพลังงานไฟฟา 

สาระน่ารู้

ชัดเจน เพราะยังมีการใชบริการกันนอย ถามีรถ

ใชไฟฟามากข้ึน ปญหาน้ียอมเกิดข้ึน เปนเร่ือง

ท าทายการบ ริหารจั ดการ  มีการ สํ า รวจ

พฤติกรรมการใชท่ีประจุพลังงงานไฟฟา วาใช

กันมากนอยเพียงใด ชวงเวลาใดบาง ปจจุบันยัง

มีคนใชนอยมาก อาจเปนเพราะคนใชประจุท่ี

บานกอนออกจากบาน หรือยังไมรูวิธีใชท่ีประจุ

สาธารณะ

เม่ือใดท่ีมีคนใชบริการมาก คนใชตอง

เขาถึงสถานีใกลท่ีสุดอยางรวดเร็ว และตองรู

ลวงหนาดวยวาวางหรือไมดวย น่ีคือส่ิงท่ีไดจาก

การสํารวจสอบถาม และมีขอแนะนําใหมีปาย

แจงลวงหนาวามีชองประจุวางหรือไม หรือจะ

ว างในอีก 5 นาท่ีข างหนา เปนตน เ พ่ือให

สอดคลองกับความเคยชินของคนใชรถเช้ือเพลิง

แบบเดิมท่ีรอไดถาไมนานมากนัก

ท่ัวโลกกําลังเรงใหมีสถานีประจุพลังงาน

ไฟฟาสําหรับรถใชพลังงานไฟฟาเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือ

สนับสนุนคนหันมาใชรถพลังงานไฟฟา อยาง

อังกฤษ เล่ือนกําหนดเลิกใชรถเผาไหมเช้ือเพลิง

จากป 2583 ใหเร็วข้ึนเปนป 2573 แตจากการวจิยั

พบวาเพ่ือสนองตอเปาหมายน้ี ตองมีสถานีประจุ

พลังงานไฟฟาเพ่ิมมากข้ึน 5 เทาของอัตราการ

เพ่ิมปจจุบัน ไมเทาน้ันยังมีปญหาวาจะบริหาร

จัดการอยางไร เม่ือมีความตองการใชท่ีประจุไฟฟา

มากข้ึน และจะจัดการอยางไรกับพฤติกรรมการใช

ท่ีประจุพลังงานแบบไมถูกตอง ซึ่งแบงออกเปน 2 

กรณี คือ ICEing รถท่ีใชเช้ือเพลิงธรรมดา เขาไป

จอดในชองประจุพลังงานไฟฟา ทําใหรถอื่นท่ีจะใช

ไมสามารถเขาไปใชได และกรณี Hogging รถท่ีใช

ประจุพลังงานไฟฟา จอดแชท้ังท่ีประจุไฟฟาเต็ม

แลว ทําใหคนอื่นมาใชไมได ตอนน้ียังไมเห็นปญหา

ในสกอตแลนด ทางการมีมาตรการ

ปองกันคนจอดแชรถในชองประจุไฟฟาท้ังท่ีเต็ม

แลว ดวยการเรียกคาปรับหากใชเวลานานเกินไป 

แต ก็ มีปญหาตรงขาดเจ าหน า เฝ าติดตาม

ตรวจสอบ อีกมาตรการคือ ใหประจุพลังงาน

อยางรวดเ ร็วเพียงพอให เดินทางตอไปยัง

จุดหมายปลายทางได เพ่ือประจุไฟฟาตอไป

ภายหลัง หรือท่ีบาน

อีกปญหาหน่ึงคือ ท่ีประจุสําหรับผูดอยโอกาส

หรือพิการใชรถเข็น จะตองทําท่ีประจุไฟฟาพิเศษ 

พื้นท่ีตองกวางพอใหรถเข็นขยับตัวได เปนตน

เห็นไดวา การเปล่ียนไปใชรถใชพลังงาน

ไฟฟาน้ัน มีปจจัยตางๆกระทบมากมาย ท้ังในแง

คนลงทุนตั้งสถานีประจุพลังงานไฟฟา วามันคุม

ทุน หรือไมอยางไร อีกสวนเปนปญหาในการ

ดําเนินการแบบบริการตนเอง self service
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การพัฒนาดานตรวจคนเขาเมือง

สาระน่ารู้

โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญอยูระหวาง

กอสรางท่ี ซานดิอาโก และดีทรอยท เพ่ือใหการผานแดนของคน

และสินคาเปนไปอยางสะดวกรวดเร็วข้ึน ดวยการใชเทคโนโลยี

การสื่อสารถึงกันของรถ

โครงการท้ังสองใชระบบรวมทุนภาครัฐกับเอกชน PPP 

เพ่ือชวยเพ่ิมพูนการคาระหวางสหรัฐฯกับเม็กซิโก และแคนนาดา

ขยายมากข้ึน ลดเวลาท่ีตองรอคอยเพ่ือการผานแดน ทําให

คุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีดีข้ึน และชวยฟนการทองเท่ียวท่ีซบเซา

ไปจากโรคระบาดโควิด-19 ทางดานเหนือท่ีติดชายแดนแคนนา

ดา จะเห็นหอเสาสูงของสะพาน Gordie Howe International 

Bridge ท่ีทอดขามแมนํ้าดีทรอยท เช่ือมระหวาง มิชิแกน กับ 

ออนตาริโอ เม่ือสะพานน้ี ท่ียาว 2.475 กม. เปนสะพานขนาด 6 

ชองจราจร มีชองจราจรสําหรับจักรยานและคนเดินเทาแยก

ตางหาก กอสรางเสร็จในป 2567 จะเปนจุดผานแดนเขาสหรัฐฯ

ท่ีใหญมาก และเปนเสนทางเช่ือมโยงอุตสาหกรรมรถยนต

ระหวางสหรัฐฯกับแคนนาดา มีโครงการ CAD มูลคา 5,700 

ลานดอลลารเพ่ือการเขาเมืองท่ีทางแคนนาดาจะออกทุนไปกอน 

แลวสหรัฐฯใชคืนใหจากคาผานทางในอีก 30 ปขางหนา 

ทางดานใต มีงานกอสรางทางหลวงเขาสูดาน Otay Mesa 

East มูลคา 1,000 ลานดอลลาร ท่ีเปนจุดผานแดนระหวาง 

ซานดิอาโก และ ตีฮัวนา Tijuana. มีโครงการชองจราจร

แปรเปล่ียนทิศทางตามปริมาณรถ และคาผานทางแปรเปลี่ยน

ตามปริมาณรถเพ่ือลดความคับคั่งติดขัดของจราจรท่ีดาน ซึ่ง

อาจใชเวลารอนาน 5-6 ช่ัวโมง โครงการไดงบประมาณจากท้ัง

รัฐบาลกลางและทองถ่ินรวมถึงพันธบัตรเอกชนดวย   ดานท้ัง

สองจะมีส่ิงใหมๆคือ การรวมระบบขนสงอัจฉริยะเพ่ือรวบรวม

ขอมูลสถานะตางๆท่ีดาน ณ เวลาน้ัน แลวกระจายใหคนใชรถ

แถบน้ันทราบ รถท่ีมีอุปกรณรับสงจะรูสถานของถนนขางหนา 

เพ่ือเตรียมแผนเลือกเสนทางท่ีเดินทางไดเร็วท่ีสุด รถบรรทุก

สามารถใชแอพจัดเวลานัดหมายเพ่ือการตรวจท่ีดานแทนการรอ

คิว หากมีการจราจรหนาแนนมาก คาผานดานจะแพงข้ึนเพ่ือให

ผูใชเลือกไปใชดานท่ีติดขัดนอยกวาแทน โดยถาตองเสียเวลารอ

คิวนานเกิน 20 นาที ระบบจะแจงเตือนลวงหนา 15 นาที และ

คาผานดานจะปรับข้ึนทันที คาผานทางจะแปรเปลี่ยนตามการใช 

โดยเริ่มตั้งแต 2 ถึง 12 ดอลลารสําหรับรถยนตน่ัง และ 12 - 25 

ดอลลารสําหรับรถบรรทุกสินคา หากสมัครเปนสมาชิก มีสิทธิ์ท่ี

จะไดราคาคาผานดานคงท่ี
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สะพาน Gordie Howe International Bridge

สาระน่ารู้

มีการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีมากอสราง

สะพาน Gordie Howe International Bridge

ท่ีคาดวาจะแลวเสร็จเปดใหบริการปลายป 

2567  ใชงานเพ่ือการขนสงท้ังผูคนและสินคา 

และตองออกแบบให ท้ังทางเขาและออก

สะพานสะดวกท่ีสุด มีระบบไฟท่ีเปนมิตรกับ

ผูใชงาน มีชองเพ่ือความปลอดภัยของรถท่ี

จอดเสียบนสะพานและกระทบตอการจราจร

นอยท่ีสุด มีระบบตรวจและแจงเตือนสภาพ

อากาศ  การเก็บคาผานทางจะมีท้ังระบบปกติ

และระบบอีเล็กทรอนิคอัตโนมัติ มีเทคโนโลยี

และวิ ดี โ ออั จฉ ริย ะ เ พ่ื อ ใช ตรวจดู สภาพ

การจราจรใหมีความปลอดภัยสูงสุด โดย

เทคโนโลยีตางๆท่ีนํามาใชประกอบดวย

• ช อ ง จ ร า จ ร สํ า ห รั บ ร ถ เ ฉ พ า ะ ท่ี

กําหนดใหใชได

• ระบบตรวจสอบเวลาเดินทางเ พ่ือ

กําหนดหรือประเมินเวลารอท่ีชายแดน

• ระบบวิดีโอขนสงอัจฉริยะเพ่ือจับภาพ

การเคลื่อนไหวของรถท่ีไมอนุญาตให

เขาใกลกับรถบรรทุก

• ระบบ geofencing ของบริษัทรถ-

บรรทุก ,  การบ ริการ ใน พ้ืน ท่ี เ พ่ือ

ตรวจสอบกิจกรรม และโปรแกรม

รักษาความปลอดภัยหวงโซอุปทาน

• ระบบควบคุมชองจราจรสําหรับการ

เดินรถ และขอมูลสําหรับผูเดินทาง

สะพานน้ีแบงออกเปน 4 สวนใหญๆ

คือ ดานตรวจคนเขาเมืองดานแคนนาดา 

ดานตรวจคนเขาเมืองสหรัฐฯท่ีเช่ือมตอไป

ถึงทางหลวงระหวางรัฐ I-75 ตัวสะพาน

แบบ cable stay ยาวราว 2.5 กม. ท่ี

เ ช่ือมโยงดีทรอยทกับแคนนาดา เปน

สะพานขนาด 6 ชองจราจร และ ทางเดิน

เทาและข่ีจักรยาน ท่ีไมเก็บคาใชทาง งาน

กอสรางสะพานน้ีคาดวาจะใชเวลา 74 

เดือน และจะแลวเสร็จในป 2567 เปน

สะพานแบบเคเบิลสเตย ท่ียาวท่ีสุดใน

สหรัฐฯ และยาวเปนอันดับท่ี 4 ของโลก

งานกอสรางฐานรากสะพานเร่ิมท่ี

ดานดานแคนนาดา สวนงานประกอบ

ช้ินสวนพ้ืนสะพานจะเร่ิมกอสรางตามมา 

ดานดานสหรัฐฯอยูระหวางเตรียมงาน

กอสราง มีการกอสรางปรับปรุงทางข้ึน

ลงจากทางหลวงร ะหว า ง รั ฐ  I- 75 

ระหวางถนน  Springwells และถนน 

Clark เพ่ือเช่ือมติดตอกับดานเขาสหรัฐฯ 

สะพานแหงน้ีคากอสรางท้ังหมดราว 

5,700 ลานดอลลาร เปนโครงการแบบ 

Design Build และ การรวมทุนแบบ 

PPP โดยมีผูรวมลงทุน ประกอบดวย 

Aecon, ACS Infrastructure Canada 

Inc. และ Fluor Canada Ltd. อายุ

สัมปทาน 30 ป 
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งานทางในสโลวาเกียงานทางในสโลวาเกีย

สาระน่ารู้

โครงการ The D4R7-Bratislava project ในสโลวา

เกีย เปนการกอสรางทางดวน D4 ยาว 27 กม.  และทาง

ดวน R7 ยาว 32 กม. มีทางแยกตางระดับ 14 แหง และ

สะพาน 122 แหง รวมท้ังสะพานขนาดใหญขามแมนํ้า

ดานูบ (Danube Bridge) ท่ีมีพ้ืนท่ีสะพานกวา 1 แสน

ตารางเมตร เปนโครงการรวมทุนแบบ PPP ท่ีใหญท่ีสุดใน

ประวัติศาสตรของสโลวาเกีย

ทางดวน R7 เปนทางหลักท่ีจะขยายใหเปนทาง

ขนาด 6 ชองจราจร ท่ีเช่ือมใจกลางเมือง Bratislava กับ

เมือง Holice ไปยังตะวันออกเฉียงใต ชวยใหการจราจร

ของพ้ืนท่ีดีข้ึน และการคมนาคมติดตอกับประเทศเพ่ือน

บาน สรางโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มี

โครงสรางสะพานสําคัญ 2 แหงบนทางชวงน้ี ท่ี

ทอดขามแมนํ้า ดานูบ ยาว 170 เมตรและขาม

แมนํ้า คายัค Kayak ยาว 210 เมตร โดยท้ัง

สองสะพานน้ีเช่ือมติดตอกันรวมเปนความยาว 

900 เมตร  แนวทางสาย R7 น้ี เปนทางเลี่ยง

เมืองสําหรับรถท่ีมาจาก ออสเตรีย ฮังการี 

เชครีพับลิค และโปแลนด ท่ีไมตองผานเขาไปใน

ชุมชนท่ีรถหนาแนน

โครงการน้ีเปนระบบ PPP ออกแบบ 

กอสรางและบริหารจัดการ โดยบริษัทรวมคา 

Zero Bypass Consortium ท่ีประกอบดวย

บริษัท Ferrovial, Macquarie capital, และ 

PORR อายุสัมปทาน 30 ป คากอสรางประเมิน

วา 1,300 ลานยู โร หรือราว 1,460 ลาน

ดอลลาร เร่ิมงานกอสรางมาตั้งแต พฤศจิกายน 

2559 คาดวาแลวเสร็จในป 2563 เม่ือแลวเสร็จ

จะรองรับรถมากถึง 45,000 คันตอวัน และ

ปริมาณรถบรรทุกจํานวนมาก บนสะพานมีตัว

ตรวจจับเพ่ือตรวจสอบพฤติกรรมของสะพาน

เพื่อความม่ันคงปลอดภัย



10

Roads Association of Thailand ÊÁÒ¤Á·Ò§ËÅÇ§áË‹§»ÃÐà·Èä·Â

งานทางในสโลวาเกีย (ตอ)งานทางในสโลวาเกีย 

สาระน่ารู้

งานกอสราง ใชแบบหลอคอนกรีตสําเร็จรูปของ MK ท่ีเปนแบบฟอรมแบบสาม

มิติ ท่ีสามารถปรับใหเขากับรูปรางท่ีแปรเปล่ียนของตัวพ้ืนสะพานและโครงสราง

สะพาน รวมท้ังตอมอดวย หลอพ้ืนสะพานไดกวางถึง 34.5 เมตร และยาว 10 ถึง 20 

เมตร โดยใชเวลาในการหลอคอนกรีตแตละรอบราว 5 วัน แบบหลอน้ีจะยื่นสวนท่ีจะ

กอสรางใหมออกไปโดยตัวฐานตั้งอยูบนสวนสะพานท่ีหลอเสร็จแลว และใชเครน

ยกข้ึนตั้งเพียงคร้ังแรกเทาน้ัน จากน้ันมันขับเคลื่อนตัวเองได ดวยระบบสกรูเจก 

screw jacks และกระบอกไฮโดรลิคในการขับเคลื่อนไปเพื่อเทคอนกรีตอยางตอเน่ือง

ในสวนของโครงสรางตอมอมีขนาดใหญมาก ตัวท่ีใหญท่ีสุดคือท่ีขามแมนํ้า 

Kayak ท่ีสูง 20 เมตร ขนาด 16.3 x 13 เมตร นํ้าหนักคอนกรีตท่ีใชหนัก 1,600 ตัน

และทําการเทเปน 4 ระยะ การน้ีใชแบบฟอรมหลอ ENKOFORM HMK ท่ีสามารถ

ปรับขนาดแปรเปลี่ยนไดตามความชะลูดของตอมอ สวนท่ีเปนโคงเหนือตอมอ ใชแบบ

หลอโลหะ

ตอมอท่ีสูงท่ีสุดของสะพาน Kayak สูง 9.10 เมตร เปนตอมอคูเอียงเขาหากัน

มีท้ังสวนท่ีเปนรูปทรงกลมและเหล่ียม และตอมอท้ังสองเช่ือมตอกันดวยคานท่ียอด

ตอมอ ดวยแบบหลอ ENKOFORM HMK ทําใหปรับเขากับรูปรางของตอมอตามแบบ

ได และเทคอนกรีตเสร็จเพียง 2 ชวงเทาน้ัน 

มีรายละเอียดท้ังโครงการเปน PDF file ตามแนบ

https://bit.ly/3BrafDN
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รถบรรทุกพลังงานไฟฟารถบรรทุกพลังงานไฟฟา

สาระน่ารู้

กรมทางอังกฤษมอบเงินทุนใหแก กลุม

บริษัทประกอบดวย Siemens Mobility, Scania, 

Costain, The Center for Sustainable Road 

Freight เ พ่ือศึกษาการใชรถบรรทุกพลังงาน

ไฟฟาเดินทางไกลดวยการประจุพลังงานไฟฟาจาก

สายสงไฟฟาเหนือมอเตอรเวย การศึกษาน้ีเปน

สวนหน่ึงของเงิน 20 ลานปอนด (28 ลานเหรียญ

สหรัฐ) ท่ีกันไวสําหรับการทดลองขนสงสินคาทาง

ถนนท่ีปลอยมลพิษเปนศูนย ภายใตแผนลดการ

ปลอยคารบอนสําหรับการขนสง ท่ีเพ่ิงประกาศ

เม่ือเร็วๆน้ี เงินทุนซึ่งไดรับรางวัลผาน Innovate 

UK ไดรับการจัดสรรตามความเช่ียวชาญของกลุม

บริษัทดานการขนสงท่ียั่งยืน  

ปจจุบันน้ีมีรถบรรทุกสินคาหนักอยูรอยละ 

1.2 และมีระยะทางเดินทางรอยละ 5 ของรถ

ท้ังหมด ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกมา

รอยละ 18 ของรถท้ังหมด แตรถบรรทุกเหลาน้ี

จําเปนตอเศรษฐกิจ มันขนสงอาหาร ส่ิงอุปโภค

และผลิตผลการเกษตรไปท่ัวประเทศ ดวยขอจํากัด

ทางเทคโนโลยีทําใหการจะใหมันไมปลอยมลภาวะ

น้ัน ตองอาศัยนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด  ซึ่ง

ทางกลุมเสนอระบบถนนไฟฟา โดยใชเทคโนโลยี 

Mobility ‘eHighway’ ของซีเมนส เพราะเปนการ

เดินทางท่ีรวดเ ร็ว ปลอยคารบอนต่ํ าและมี

ประสิทธิ์ภาพสูงมากในการขนสง การศึกษาท่ีจะใช

เวลา 9 เดือนน้ันเร่ิมตนในเดือนสิงหาคมน้ี และ

หวังวาจะๆไดเห็นมันใหบริการภายในป 2573 บน

ถนนสายหลักของอังกฤษ eHighway น้ีชวยให

รถบรรทุกหนักท่ีดัดแปลงเปนพิเศษสามารถ

เช่ือมโยงกับสายไฟเหนือทางดวนและวิ่งโดยใช

ไฟฟาได คลายกับรถราง รถบรรทุกเหลาน้ีมี

แบตเตอร่ีท่ีจะถูกชารตไฟไปดวยขณะเคลื่อนท่ี 

เพ่ือสามารถแยกตัวออกไปเพ่ือเดินทางสูจุดหมาย

ปลายทางดวยพลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่

กลุมวิจัยน้ีไดเคยทําโครงการทดลองขนาดเล็ก

แบบน้ีในเยอรมนีและสวีเดน แตในอังกฤษน้ีจะ

เปนโครงการแรกท่ีทําในสเกลใหญเทาการใชงาน

จริง โดยจะใชสวนหน่ึงของมอรเตอรเวย M180 

ร ะย ะทาง  30  กม .  ท่ี เ ช่ื อมติ ดต อ  ท า เ รื อ 

Immingham Port กับ ศูนยโลจีสติก Doncaster

และสนามบิน เปนโครงการนํารอง โดยจะใช

บทเรียนท่ีไดจากยุโรป ท้ังดานเทคนิค เศรษฐกิจ

และส่ิงแวดลอมเพ่ือมาจัดทําระบบท่ีมีขนาด

ใหญข้ึน หากมันสัมฤทธ์ิผลและใชงานไดจริง 

จะสรางงานนับหม่ืนตําแหนง ท่ัวประเทศ

สํ าห รับอุ ต ส าหกร รมส ะอ าด  ต อ งผลิ ต

รถบรรทุกไฟฟาแบบน้ีออกมาราว 2 แสนคันใน

ชวงเวลา 10 – 15 ปขางหนา เปดโอกาสใหตอง

มีการปรับปรุงอุสาหกรรมผลิตรถบรรทุกและ

หวงโซอะไหลตางๆของอังกฤษใหเปนแบบ

ดิจิตอลอยางสมบูรณ 

การวิจัย โดยกลุม น้ีพบว าการลงทุน

เร่ิมแรกในการใชยานพาหนะใหมน้ี สามารถคืน

ทุนไดภายใน 18 เดือน เน่ืองจากคาพลังงาน

ไฟฟาท่ีถูกลดลงจากเช้ือเพลิงนํ้ามันมาก สวน

โครงสรางพ้ืนฐานดานถนนไฟฟาน้ันสามารถคืน

ทุนไดภายใน 15 ป การลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี 

ถนนพลังงานไฟฟ า  eHighways น้ีช วย ให

รุดหนาเร็วข้ึนในการลดการปลอยมลพิษทาง

อากาศ และจากผลสําเร็จของโครงการทดลอง

ท่ีเคยทําในเยอรมนีและยุโรป จะชวยใหกลุมวิจัย

ศึกษาน้ีขับเคลื่อนใหอังกฤษกาวสูเปาหมาย

รถบรรทุกไรมลพิษไดเร็วข้ึน
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โครงการสะพานแผนดิน (Land Bridge) ของประเทศไทยโครงการสะพานแผนดิน 

สาระน่ารู้

การศึกษาโครงการสะพานแผนดิน (Land 

Bridge) ในประเทศไทย จะมีการลงนามสัญญา

จางท่ีปรึกษา Index International Group 

(IND) โดยสํานักนโยบายการจราจรและการ

คมนาคมทองถ่ิน  Office of Transport and 

Traffic Policy to local firm ใหดําเนินการ แต

ตอนน้ียังอยูในข้ันตอนการพิจารณาอนุมัติ  งาน

ออกแบบรายละเอียดจะเร่ิมไดราวป 2567 โดย

ตองใหม่ันใจวารัฐบาลอนุมัติโครงการและมี

งบประมาณกอน เปาหมายของสะพานบกน้ี 

เพ่ือเช่ือมพ้ืนท่ีชายฝงดานทะเลอันดามันกับ

พ้ืนท่ีชายฝงดานอาวไทยของไทย โดยจะมีท้ัง

ถนนและทางรถไฟ ความยาวของเสนทางน้ี

ประมาณ 100 กม. เพ่ือเอื้อใหการสงระหวาง

ทาเรือท่ีชายฝงดานฝงอันดามันกับดานอาวไทย

ติดตอถึงกันสะดวกรวดเร็วข้ึน และเพ่ือเช่ือม

เสนทางเศรษฐกิจทางภาคใต (SEC) ใหติดตอ

กับเสนทางเศรษฐกิจชายฝงตะวันออก (EEC) 

สะพานบกน้ี เพ่ือมาแทนท่ีโครงการขุด

คลอง คอคอดกระ ท่ีตองขุดคลองแยกสวนท่ี

เปนภาตใตออก เพ่ือเปนทางลัด ไมตองไปผาน

ชองแคบมะละกา จะมีการกอสรางทาเรือนํ้าลึก

ท่ีท้ังสองปลายของเสนทางน้ี เพ่ือขนถายตู

บรรทุกสินคา ขนสงทางถนนไปยังอีกฝาก เพ่ือ

เดินทางตอไปจุดปลายทางอื่น แนวคิดน้ีเร่ิมเม่ือ

ทศวรรษ 1990 โดยมีแนวทางแรกจากปากบารา 

ในจังหวัดสตูลดานอันดามัน ไปยัง สงขลา ดาน

อาวไทย ผานหาดใหญ แลวตอมา ก็พิจารณา

แนวทางจากระนอง ไปยังชุมพร และคาดวาจะ

พิจารณาตัดสินใจในป 2564

ดูจากสภาพภูมิประเทศท่ีเปนเทือกเขา

และปาสงวนทอดยาวขวางระหวางสองจุด

ตนทางและปลายทางแลว เสนทางน้ีคงตอง

กอสรางเปนอุโมงค เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช

พ้ืนท่ีปาสงวนและความลาดชันของแนวทาง 

ท่ีไมเหมาะกับรถบรรทุกตูสินคาหนัก เพราะ

ปจจุบันก็มีเสนทางจาก พะโตะ ระนอง ไป

ยังหลังสวน ชุมพร แตเปนทางแคสองชอง

จราจร ท่ีมีความลาดชันมาก ไมสามารถ

ขยายไดอีกเพราะอยูในพื้นท่ีเขตปาสงวน

โครงการแบบน้ีเคยมีมาแลว คือ 

กระบ่ี-ขนอม ท่ีเช่ือมทาเรือนํ้าลึกท่ีกระบ่ี 

กับ ทาเรือท่ีขนอม สุราษฎรธานี ซึ่งกันเขต

ทางไวกวางมาก เพ่ือใหมีการเดินรถไฟตรง

กลาง และเปาหมายเพื่อขนสงพวกปโตรเคมี 

มีโครงการนิคมอุตสาหกรรมดานปโตรเคมีท่ี

ท้ังสองฝงดวย แตประสบปญหาการเมือง

กระทบมากมาย จุดหมายปลายทางท่ี

ชายฝงทะเลท้ังสองขาง แกวง ไป มา ไม

แนนอน เพราะมีคนไปกวานซื้อท่ีดินรอไว 

จนปจจุบันน้ี ก็ยังดวนๆอยู ไมถึงชายฝง

ทะเลท้ังสองขาง
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กัญชากับการขับรถ

สาระน่ารู้

ท่ีรัฐเวอรมอนต ทางคณะกรรมการควบคุมกัญชา รวมกับตํารวจรัฐ หารือถึงการเตรียมมาตรการตางๆเพ่ือใหการคากัญชาเสรีน้ันไมกระทบตอ

ความสามารถของคนขับรถ ปจจุบันยังไมมีอุปกรณตรวจวัดการเสพกัญชา ดังน้ันจึงมีปญหายุงยากท่ีจะเอาผิดกับคนเสพกัญชาแลวมาขับรถ วาเสพมา

มากนอยเพียงใดจะเส่ียงตอเกิดอุบัติเหตุ ในทางปฏิบัติมีเพียง 2 แนวทางคือ เอาคนท่ีเสพกัญชาแลวขับรถมาควบคุมไวกอน หรือแยกวาน้ันคือปลอยให

คนเสพกันชาแลวยังขับรถตอไป เพราะไมรูจะเอาเกณฑมาตรฐานใดมากําหนด หรืออุปกรณอะไรมาวัด

ตํารวจบางคนคิดวาการทดสอบนํ้าลายของคนขับรถเพ่ือหาสารกัญชาเปนวิธีท่ีงายในการตรวจสอบวาผูน้ันอยูภายใตอิทธิพลของกันชาขณะคุม

พวงมาลัยรถหรือไม แตจากขอมูลของสถาบันแหงชาติวาดวยการใชยาเสพติด พบวา สารกัญชาจะมีอยูในนํ้าลายเปนเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาหหลัง

การใช ดังน้ันวิธีน้ียอมมีขอผิดพลาดได

หากตรวจแลว ผลออกมาบวก แลวทึกทักวาเสพกัญชามา น่ันก็ไมยุติธรรมท่ีดวนสรุป เพียงเพราะเห็นวามีสภาพการขับรถท่ีไมพรอมโดยท่ีไมทราบ

สาเหตุท่ีแทจริง นอกเสียจาก จะมีผูเช่ียวชาญจริงๆมาเปนผูทดสอบ ซึ่งจะใหความแมนยําไดมากถึงรอยละ 92 แตผูเช่ียวชาญเหลาน้ี ไมไดมีอยูทุกท่ี  ผล

การตรวจเปนส่ิงสําคัญ แตเม่ือตองใชเวลามากเพ่ือรอผูเช่ียวชาญมาทําการตรวจวิเคราะห ระหวางน้ัน รางกายก็มีการเผาผลาญสารตางๆไปดวย และยิ่ง

ถาคนๆน้ันไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุดวย เวลาเปนส่ิงสําคัญมาก กวาผูเช่ียวชาญจะมาถึงเพ่ือตรวจหาสารเสพติด มันอาจจะลดปริมาณไปแลวจากการ

เผาผลาญของรางกาย และคนเจ็บอาจมีอันตรายท่ีสงถึงโรงพยาบาลชาเกินไป ยิ่งกวาน้ัน ตามกฎหมายใหมท่ีใหจําหนายกัญชาเสรีน้ี เจาหนาท่ีตองมี

หมายคนกอนจึงทําการทดสอบผูตองสงสัยได
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อุปกรณตรวจเมาแลวขับอุปกรณตรวจเมาแลวขับ

สาระน่ารู้

ในงบประมาณ 1 ลานลานดอลลารเพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสหรัฐฯน้ัน 

รวมงบเพ่ือใหพัฒนาอุปกรณในรถปองกันมิใหคนดื่มสุราแลวขับรถ เพ่ือรักษาชีวิต

คนท่ีตองสูญเสียไปเพราะเมาแลวขับถึงกวาหม่ืนคนตอป ซึ่งไดรับการสนับสนุน

จาก กลุมแมตอตานเมาแลวขับ บริษัทรับประกันอุบัติภัยรถยนต และสมาคมผูคา

สุรา  เปนเวลากวา 15 ปแลวท่ีวงการอุตสาหกรรมผลิตรถยนตและท่ีเก่ียวของได

ศึกษาหนทางท่ีจะติดอุปกรณไวในรถเพ่ือตรวจความไมพรอมของคนขับรถ ปญหา

คืออุปกรณและเทคโนโลยี น้ันมีความละเอียดแมนยําพอท่ีจะนํามาใชอยาง

แพรหลายและเปนท่ียอมรับหรือไม

สถาบันประกันอุบัติภัยบนถนนกลาววา อุปกรณตรวจจับการเสพสุราบน

รถยนตสามารปองกันคนไมพรอมไมใหขับรถ รักษาชีวิตคนไดถึง 9,000 คนตอป 

การดื่มแลวขับจนมีเหตุคนเสียชีวิตน้ีทําความเสียหายตอเศรษฐกิจสหรัฐฯมากถึง 

44,000 ลานเหรียญและความเสียหายตอสังคมถึง 210,000 ลาน ในป 2563  

และทางตํารวจจับคนด่ืมสุราแลวขับรถไดกวาลานคน  ในป 2562 มีคนเสียชีวิตใน

อุบัติเหตุการจราจร  36,096 ราย และราว 10,142 รายมีเหตุจากดื่มแลวขับรถ 

เม่ือป 2562 ผูผลิตรถยนตมีอุปกรณท่ีสามารถระบุปริมาณแอลกอออลใน

เลือดของคนขับรถไดเม่ือเขาเอามือแตะท่ีพวงมาลัยรถหรือปุมสตารทรถ หรือ

ติดตั้งอุปกรณท่ีตรวจจับสัญญาณลมหายใจ หรือ การเคล่ือนไหวของลูกตา

คนขับรถ

ในกฎหมายงบประมาณน้ีใหกระทรวงคมนาคมกําหนดมาตรฐานเทคโนโลยี

ความปลอดภัยใหไดภายใน 3 ป และใหเวลาอุตสาหกรรมรถยนต 2 ปเปนอยาง

นอยเพ่ือพัฒนา ตราบใดท่ีขอกําหนดใหมน้ัน "สมเหตุสมผล ปฏิบัติได และ

เหมาะสม" แตหากวากฎระเบียบไมอาจสรุปมาตรฐานความปลอดภายไดภายใน 10 

ป ใหกระทรวงรายงานตอสภาฯ ทางสภามิไดเจาะจงวาอุปกรณตองเปนอยางไร 

เพียงแตใหมันตรวจสภาพคนขับรถกอนวาพรอมหรือไมท่ีจะขับรถ 

สํานักความปลอดภัยจราจรบนทางหลวง และผูผลิตรถยนตไดทําวิจัยระบบ

หน่ึงท่ีตรวจลมหายใจของคนขับรถ ขณะท่ีอีกเทคโนโลยีน้ันใชตรวจปริมาณ

แอลกอฮอลในเลือดใตผิวหนังดวยการฉายแสงอินฟราเรดผานปลายน้ิวของผูขับข่ี
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สหรัฐฯขาดคนขับรถบรรทุก

สาระน่ารู้

การขาดแคลนคนขับรถบรรทุก ท่ัว

สหรัฐฯน้ันวิกฤติมากถึงกับบริษัทขนสงตอง

หาคนขับรถบรรทุกจากตางประเทศ ซึ่งไมเคย

ปรากฏมากอนเลย โดยมีรายหน่ึงติดตอเอา

คนขับมาจากอัฟริกาใต สหรัฐฯขาดแคลน

คนขับรถบรรทุกมานานหลายปแลว มาวิกฤติ 

เม่ือเกิดโรคระบาดท่ีสงผลใหความตองการ

สินคาพุงสูงข้ึน คนขับเดิมก็เกษียณอายุไป

มาก ปมนํ้ามันก็หยุดกิจการไปเยอะ สนามบิน

มีปญหาขาดแคลนเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน ขนสง

สินคาไมได ทําใหการขนสงดวยรถบรรทุกตอง

เพ่ิมข้ึน ทําใหสินคาขนสงชา เปนเหตุใหมี

ราคาแพงข้ึน และถาไมสามารถขนสงสินคาได 

ยอมกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ  การ

ขนสงทางรถบรรทุกไดกลายเปนปญหาคอ

ขวดท่ี รุนแรงท่ี สุดในหวงโซอุปทานหรือ

สินคาออกสูตลาดท่ีทุกอยางยังไมคลี่คลาย

ทามกลางการระบาดใหญ การขาดแคลน

อุปทานในอุตสาหกรรมตางๆ แยลง เงินเฟอ

เ พ่ิ ม สู ง ข้ึน  และคุ กคามการฟ นตั วทาง

เศรษฐกิจในวงกวาง

ทางผูใหบริการจัดทําวีซายืนยันวาขาด

แคลนคนขับรถบรรทุกจริง เพราะมีการขอวี

ซาเพ่ิมข้ึนกวา 2 เทาของกอนเกิดโรคระบาด

ท่ีผานข้ันตอนการตรวจสอบท้ังหมด  ตอนน้ี 

กลุมไดคนขับใหม 21 คน ท่ีผานการตรวจ

คุณสมบัติแลว และจะนําเขามาไดอยาง

ถูกตองเพื่อมาชวยแกปญหา

จากปญหาคนขับรถเกษียณหรือออก

กอนเกษียณเพราะเหตุโรคระบาด ยังมีปญหา

ยิ่งกวาน้ี คือ เพราะเหตุโรคระบาด ทําใหคน

ใหมอยากขับรถบรรทุกน้ัน มีปญหาในการเขา

เรียนขับรถบรรทุกและรับใบอนุญาตขับข่ี

รถบรรทุก บริษัทตางๆ เสนอคาแรงท่ีสูงข้ึน 

ใหโบนัสและผลประโยชนท่ีเพ่ิมข้ึน จนถึง

ตอนน้ี ความพยายามของพวกเขายังไมเพียง

พอท่ีจะดึงดูดคนทํางานอื่นใหเขามาในอาชีพ

ขับรถบรรทุกท่ีมีช่ัวโมงการทํางานท่ีทรหด 

ความสมดุลระหวางชีวิตกับครอบครัว และ

งานท่ียากลําบาก นอกจากการขาดแคลน

คนขับรถบรรทุกแลว ยังมีปญหา รถบรรทุก

มีจํานวนลดลง ท่ีวิ่งบนทางหลวง น่ียิ่งเพ่ิม

ปญหาใหการขนสงมากข้ึนไปอีก

ตั้งแตป 2562 มาแลว ท่ีขาดแคลนคนขับ

รถบรรทุกมากถึง หกหม่ืนคน และจะเพ่ิมข้ึน

เปนแสนคนในป 2566 และคนขับรถใหมท่ี

อยากรับเขามาจะเปนพวก อัฟริกาใต หรือ

แคนนาดา เพราะพูดภาษาอังกฤษได งายตอ

การสื่อสาร และการขอรับใบอนุญาตขับข่ี

สําหรับคนขับรถบรรทุก และทําใหเกิดปญหา

มากมาย เชน จํานวนโควตาวีซาท่ีจะอนุญาต

ได กับระเบียบท่ียุงยากของการเขาเมือง แต

ยังโชคดีท่ีประธานาธิบดี โจ ไบเดน ไดตั้ง

คณะทํางานข้ึนมาเพ่ือแกไขปญหาขอติดขัด

ของหวงโซการกระจายสินคาท่ีขัดขวางการ

ฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

เ ม่ื อกรกฎาคม ท่ีผ า นมา  รั ฐมนต รี

ค ม น า ค ม  รั ฐ ม น ต รี แ ร ง ง า น  แ ล ะ

ผูประกอบการขนสงประชุมหารือกันเพ่ือ

แก ปญหาข าดแคลนคน ขับรถบรร ทุ ก 

มาตรการหน่ึงท่ีฝายอุตสาหกรรมเสนอคือ 

ลดอายุคนขับรถบรรทุกจากเดิม 21 เปน 18 

ป  และใหยกเวนกฎเกณฑบางอยางของ

กระทรวงแรงงานเก่ียวกับการนําเขาแรงงาน

ตางชาติ น่ีจะเปนประโยชนอยางมากตอกลุม

งานขนสงนํ้ามันเช้ือเพลิงไปยังสถานีบริการ

ประมาณ 1,300 แหงทางตะวันออก-เฉียง

เหนือ ท่ีบางแหงขาดแคลนนํ้ามันถึง 12 

ช่ัวโมง ทางกลุมไมสามารถหาคนขับใหมได 

เพราะคนขับรถบรรทุกนํ้ามันตองผานการ

รับรองกอน และทางกลุมตองการคนขับ

รถบรรทุก 40 คน จากการติดตอเอาเขาจาก

ตางประเทศ 24 คน มีเพียง 3 คนเทาน้ัน
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หยุดรถคลายเครียด

เรื่องขําขัน

1. หนุมอังกฤษนายหน่ึงโดนใบสั่งฐานจอดรถในชองคนพิการ เขาบอกวา แคจอดเพื่อรอรับเพื่อนเพื่อพาไปบาน แลวเขาก็น่ังรออยูในรถ จนรถลากมาถึงเพ่ือลาก

ออกไป แตเขายังคงน่ังตอไปนานถึง 7 ช่ัวโมง เม่ือทางตํารวจจะทําการลากรถออกไป เขาบอกวา เขาไมปญญาจายคาลากรถ แตยินดีจายเฉพาะคาปรับจอดรถ

ผิดท่ี  หลังจากตอรองกันสักพัก ตํารวจก็ยินยอมใหเขาจายเฉพาะคาปรับ ไมตองจายคารถลาก

**** หนุมปากแข็งอยางน้ี ไมนาจะยอมให เพราะตองเสียคาใชจายรถลาก แถมตาํรวจตองเสียเวลาอีกตั้งเจ็ดช่ัวโมง อยางนอยๆ ควรปรับฐานรายงานเท็จตอ

เจาพนักงานดวย เพราะตั้ง 7 ช่ัวโมง เพื่อนท่ีอางถึงยังไมมาเลย

2. ในสหรัฐฯ กรมการขนสงรัฐวิสคอนซินไดรับความคิดเห็นและขอวิจารณจากคนใชถนนท่ีขับรถผานปายจราจรท่ีอยูขางทางหลวง ปายเหลาน้ีนอกจากขอความ 

เตือนการใชถนนใหปลอดภัยตามปกติแลว บางครั้งก็มีขอความขําขันท่ีสอดแทรกเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชทางดวย ซึ่งไดผลดี เพราะดึงดูดความสนใจผูใช

ทางดีมาก ทําใหมีความปลอดภัยดีข้ึน 

**** ของเราก็เคยมี ในชวงเทศกาล มีแขวงการทางหน่ึง ติดปายเตอืนวา ขับรถระวัง อยามาชนกันเสียชีวติในพื้นท่ีน้ี แทนท่ีผูใหญจะเห็นดีกับความคิดริเริ่ม

กลับสั่งใหรีบปลดออก

3. หนุมนักซิ่งข่ีจักรยานยนตกับเพื่อนผานหนาตํารวจดวยความเร็ว 112 กม./ชม. ในพ้ืนท่ีกําหนดความเร็วไมเกิน 50 กม./ชม. เม่ือตํารวจไลตามจับ เขาขับฝาไฟ

แดงหลายแหง รวมท้ังวิ่งสวนเลนเขาไปในชองจราจร ขณะท่ีหลบหนีการไลติดตามจับของตํารวจ มีอยูชวงหน่ึงหนุมน้ีขับหนีบนมอรเตอรเวยดวยความเร็ว 288 

กม./ชม. จนตํารวจไมอาจตามจับดวยรถ จึงเรียกแฮลิคอปเตอรมาติดตามจับ จนท่ีสุด จับตัวไดขณะเขาเขาไปเติมนํ้ามัน ท่ีแรกตํารวจคิดวาเขาขโมย

จักรยานยนตมา แตเม่ือตรวจแลวเขาเปนเจาของเอง แตติดแผนปายทะเบียนปลอม และไมมีทะเบียนท่ีถูกตอง นอกจากน้ี เขายังไมแตงกายดวยชุดขับข่ี

จักรยานยนต เพียงใสเสื้อยืด กางเกงธรรมดา แตยังดีท่ีสวมหมวกนิรภัย ตํารวจจึงตั้งขอหา หลายกระทง 

**** แบบน้ีคงโดนปรับไปหลาย เพราะหลายขอหา แถมตํารวจตองใชแฮลิคอปเตอรออกตามลาอกีดวย น่ีถาไมเพราะนํ้ามันหมด อาจจับตัวไมไดนะ เพราะมือ

แน ใจกลามาก

4. ตํารวจบนทางดวนสาย M62 ในอังกฤษส่ังหยุดรถโฟคสวาเกนคันหน่ึงเพ่ือตรวจ เพราะมองเห็นขาสัตวอยูทางกระจกดานหลัง เม่ือตรวจและสอบถาม จึง

ทราบวาเจาของรถไดซื้อหมูท่ีตายมาสองตัวเพ่ือบริโภค แตจากการตรวจตอไป พบวาคนขับไมมีใบอนุญาตขับข่ี และรถไมมีประกันอุบัติเหตุ นอกจากน้ันใบปด

นํ้าฝนหนารถยังมีปญหา ใชงานไมได ตองใชเชือกโยงและชักปดโดยคนขับ เขาถูกปรับเปนเงินหลายอยูสําหรับขอหาตางๆ 

**** เงินก็ไมคอยมี ถึงตองไปซื้อหมูตายมากิน และรถก็เปนรถโฟคเกาสภาพแย ใบปดนํ้าฝนแรงงานมนุษย ตํารวจนาจะสงสารเห็นใจปรับข้ันต่ําใหนะ

https://www.freepik.com/prostooleh
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หยุดรถคลายเครียด

เรื่องขําขัน

5. โจรขโมยรถนายหน่ึงในสหรัฐฯ ขโมยรถจากปมนํ้ามัน ขณะท่ีเจาของไปจายคานํ้ามันและคากุญแจไวในรถ ขณะขับออกมาเขาไมรูหรอกวาถูกบันทึกภาพไวดวย

กลองวงจรปดในปมนํ้ามันน้ัน นอกจากน้ันขโมยไมรูดวยวารถคันน้ีเปนของสัปเรอและบรรทุกศพมาดวย ก็ไมรูวา จะเกิดอะไรข้ึน ถาขโมยมาเจอศพท่ีอยูหลังรถ

อีกรายหน่ึงคลายๆกัน ในลอสแองเจลลีส รถบรรทุกศพถูกขโมยไปจากหนาโบสถแหงหน่ึง หลังการติดตามจับกุม ไปสิ้นสุดท่ีเกิดเหตุรถชนกัน 

**** เหตุการณท้ังสอง ขโมยคงมือใหม แยกแยะไมออกวารถท่ีจะขโมยเปนรถขนศพ แยยิ่งกวาน้ัน รายแรกอาจขนหัวลกุเม่ือเจอศพในรถ รายท่ีสองแยหนอย

บาดเจ็บแนนอน แต ศพท้ังสอง ไมเปนไร แนๆ

6. ชายเกษียณนายหน่ึงในอังกฤษ รักภรรยามาก ถึงกับเอาสี มาตีเสนทําทางมาลายบนถนนท่ีการจราจรพลุกพลาน เพื่อใหภรรยาเขาท่ีพิการไดใชขามถนนอยาง

ปลอดภัย ทางการไมประทับในการกระทําของเขาและปรับเขาเปนเงินจํานวนหน่ึง ท้ังน้ี เหตุมาจากท่ีเขาเคยสงหนังรองเรียนใหทางการทําทางมาลายให แตถูก

ทางการปฏิเสธซ้ําแลวซ้ําเลา  ประชาชนแถวน้ันท่ีรูเรื่องตาง วิพากษวิจารณการกระทําของทองถิ่น และท่ีปรับเขาดวย 

**** เรื่องน้ี นาจะมีรายละเอยีดประกอบการพิจารณา เม่ือถนนมีการจราจรมาก ก็ควรมีทางมาลายใหคนขามทาง อยูท่ีวาตําแหนงน้ัน จะเหมาะสมหรือไม ก็

ตองข้ีแจง อธิบาย และพิจารณาเลือกท่ีเหมาะสม ไมควรปฏิเสธเฉยๆ

7. หนุมอังกฤษถายคลิปตัวเองขับรถ บีเอ็มดับบลิว และรถออดี้ ดวยความเร็ว 307 กม./ชม. บนทางสาธารณะ แลวไปโพสตในโซเช่ียวมีเดีย ซึ่งไมใชการกระทําท่ี

ฉลาดเลย ตํารวจไปพบเขา และเรียกเขาลงโทษดวยขอหาตางๆ ถูกจําคุก 2 ป พรอมยึดใบอนุญาตขับข่ี  ลูกสาวเขาอายุ 18 ป ท่ีน่ังไปดวย ถูกภาคทันฑ 2 ป  

และหามขับรถเปนเวลา 2 ป สถิติความเร็วน้ี เปนสถิติใหม คนท่ีทําความเร็วสูงสุดครั้งกอนน้ัน ขับรถพอรช 911 ดวยความเร็ว 275 กม./ชม.

***** ลูกสาวอายุ 18 ป น่ี แสดงวาคนขับรถน้ีอายุไมนอยเหมือนกัน แลวยังซา ตอหนาลกูสาว เปนตัวอยางท่ีไมดีเลย อยางน้ี เขาขาย รวยแลวไมฉลาด ถาย

หลักฐานลงโซเช่ียวใหตํารวจใชเปนหลักฐาน ลงโทษจําคุก และอดขับรถไปตลอดชีวติ

https://www.freepik.com/prostooleh


18

Roads Association of Thailand ÊÁÒ¤Á·Ò§ËÅÇ§áË‹§»ÃÐà·Èä·Â

การจัดฝึกอบรม

ดาวนโหลดแบบฟอรมการลงทะเบียนอบรมออนไลนไดที่

การจัดฝกอบรมแบบออนไลน หลักสูตร ROAD SAFETY AUDIT และหลักสูตร นายชางผูควบคุมโครงการกอสรางทาง

https://bit.ly/3zBmD3C
https://bit.ly/3zBmD3C
https://bit.ly/3zBmD3C
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การจัดฝึกอบรม
การฝกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบความปลอดภัยโครงการกอสรางดานคมนาคมขนสง
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การจัดฝึกอบรม
การฝกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบความปลอดภัยโครงการกอสรางดานคมนาคมขนสง (ตอ)




