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ตนเดือนเมษายนอันรอนอบอาวท่ีผานมา
ผมอานรายงานขาวจากสือ่อินเตอรเนต็ของญีปุ่น
หลายสาํนกั มีขาวหนึง่อานแลวรูสกึต่ืนเตนและ
สมหวังลึกๆ อยูในใจ ขอเอามาเลาสูกันฟงครับ

รายงานขาวดังกลาวระบุวา ภายในป
งบประมาณ 2016 ประเทศญีปุ่นเตรียมการจะ
ใชระบบจัดการจราจรใหมท่ีรถแทบทุกคันไมมี
โอกาสติดไฟแดง โดยจะว่ิงผานสญัญาณไฟเขียว
ไปตลอด ไมวาคันไหนท่ีผานแยก ไมตองจอดรอ
ใหเปลืองน้ํามันและเสียอารมณ

เปนไปแลวจริงๆ ผมเคยคิดมาตลอด ถา
ขับรถผานไฟเขียวไปตลอดทาง จะมีความสุข
มากขนาดไหน ในอดีตเคยมีผูสมัครรับเลือกต้ัง
ผูวากรุงเทพฯ รายหนึง่เสนอแนวคิดเปดไฟเขียว
อยางเดียวแตออกในแนวเพอฝน รายละเอียด
ปลีกยอยผมจําไมได ตอนนั้นผูคนอมยิ้มและ
นกึในใจ “หมอนี่ตองบาไปแลวแนๆ” แตใครจะ
คิดละวา มาถึงวันนี้ ไอเดียหลุดโลกจะกลาย
เปนจริงข้ึนมาท่ีประเทศญี่ปุนซึ่งอุดมไปดวยผู
ปราดเปร่ืองเร่ืองเทคโนโลยีลํ้าสมัย

“เมือ่รถไมตองตดิไฟแดง” นอกจากจะ
แกปญหาจราจรติดขัดท่ีทําใหแตละประเทศตอง
สูญเสียทางเศรษฐกิจคิดเปนมูลคามหาศาลใน
แตละปแลว ยังเปนการชวยลดมลพษิในอากาศ
โดยเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซดบริเวณท่ีมี
รถสะสมเปนจํานวนมาก รวมท้ังยับยั้งการเกิด
อุบัติเหตุตรงทางแยกท่ีคนขับรถฝาไฟแดงแลว

เฉ่ียวชนกัน สงผลใหเกิดความปลอดภัยและ
แกไขสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมอันเกิดการใช
ยวดยานพาหนะในเมืองหลวงและเมืองใหญ
เรียกวา ถาไมมีรถติดไฟแดงจะไดอะไรดีๆ กลับ
คืนมานับไมถวน

ระบบสัญญาณไฟจราจร “ผานไฟเขียว
ตลอด” ของญี่ปุน ใชมาตรการจํากัดความเร็ว
อยางเขมงวดรวมกบัอุปกรณควบคุมสญัญาณไฟ
อัตโนมัติตามปริมาณรถกอนถึงทางแยก เพื่อ
ใหผูใชยวดยานขับรถผานไฟเขียวไปตลอดโดย
ไมตองหยดุรถติดไฟแดง

บริษทั นสิสนั มอเตอร จาํกดั เปนผูสราง
ระบบท่ีมีชือ่เรียกวา “ระบบขนสงอจัฉริยะ” (ITS;
Intelligent Transportation System) โดยไดทําการ
คิดคนและพฒันาภายในศูนยวิจัยของตัวเองมา
ต้ังแตป 2007 ซึง่ผูบริหารระดับสงูม่ันใจ ระบบ
ใหมจะชวยแกปญหาจราจรและลดอุบัติเหตุใน
กรุงโตเกยีวและหัวเมืองใหญๆ  ไดตามท่ีคาดหวัง
ไวอยางแนนอน

สํานักงานตํารวจแหงชาติญี่ปุนยืนยัน
หากการทดสอบประสทิธภิาพข้ันสดุทายออกมา
นาพอใจ รัฐบาลกลางจะอนุมัติงบประมาณ
หลายพันลานเยนสําหรับใชในการติดต้ังระบบ
สญัญาณไฟจราจรใหมท่ัวประเทศ โดยภายในป
2016 ซึง่เปนปแรกของโครงการจะทําการติดต้ัง
ในเมืองหลวงและเมืองใหญกอนจะขยายไปจน
ครอบคลุมทุกพืน้ท่ีของประเทศ

หลักการทํางานคราวๆ ของระบบ ITS
รถยนตทุกคันจะไดรับกระตุนใหจาํกดัความเร็ว
ดวยขอมูลดิจิตอลและเสียงเตือนทางคล่ืน FM
จากนั้นรถจะรวมกลุมกันหลายคันกอนเขาเขต
ควบคุมจราจรในชวงเวลาท่ีระบบเปดสัญญาณ
ไฟจราจรเปนสีเขียวจนกวารถในกลุมจะพนไฟ
สญัญาณไป ในจงัหวะนีร้ถกลุมหลังท่ีตามมาจะ
ถกูจาํกดัความเร็วเพือ่ประวิงเวลาใหรถกลุมแรก
ผานไปหมดและเผื่อชวงไฟแดง ซึ่งเม่ือรถกลุม
ท่ีสองเขาเขตควบคุมจราจร สญัญาณไฟจะเปน
สเีขียวพอดี สามารถว่ิงผานไปไดไมตองหยุดรอ

การกาํจดัความเร็วท่ีมีประสิทธภิาพและ
การคํานวณปริมาณรถท่ีผานเขตควบคุมกอนถงึ
สญัญาณไฟอยางแมนยาํจะทําใหรถเกอืบทุกคัน
เจอแตไฟเขียวเทานัน้ สามารถว่ิงผานตลอดโดย
ไมตองจอดติดไฟแดงหลายนาทีเหมือนปจจบุนั

ระบบจะเร่ิมตนท่ีตัวอุปกรณสื่อขอมูล
(Optical Beacons) ของศูนยควบคุมการจราจร
(Traffic Control Center) จะแจงเตือนใหคนขับ
จาํกดัความเร็วกอนเขาเขตควบคุมการจราจรซึง่
รถจะชะลอตัวและจบักลุมกนั จากนัน้เซนเซอรท่ี
ติดต้ังไวบนเสาริมทางกอนถึงทางแยกจะตรวจ
นบัจาํนวนรถท่ีว่ิงเขามาแลวสงขอมูลไปยังศูนย
ควบคุมการจราจรเพือ่คํานวณเวลาเปดไฟเขียว
ใหรถกลุมนั้นว่ิงผานสัญญาณไฟไปไดท้ังหมด
ขณะเดียวกนั รถท่ีตามหลังมาจะถกูบงัคับใหลด
ความเร็วแลวว่ิงเปนกลุมอยางชาๆ เหมือนรถ
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กลุมแรก และเม่ือว่ิงไปถึงสัญญาณไฟก็จะเปน
จังหวะไฟเขียวพอดี

จากการคนควาวิจัยการจราจรในกรุง
โตเกยีวและเมืองใหญท่ัวประเทศญีปุ่นพบวา ใน
สภาพการณปกติ มีรถสะสมรอสญัญาณไฟเปน
ชวงๆ โดยรถติดไฟแดงกลุมแรกมีไมมากนกั แต
หลังจากนั้น 10-15 วินาที รถกลุมท่ีสองจะว่ิง
มาสมทบ ตามดวยกลุมท่ีสาม กลุมท่ีสี่ทยอย
อยางตอเนือ่ง โดยท่ัวไปแลว ญีปุ่นมีรอบวงจรไฟ
จราจรเขียว-เหลือง-แดงราว 1-2 นาที ซึ่งรถ
จะติดไฟแดงไมนอยกวา 1 นาที ทําใหมีรถ
สะสมนับรอยคัน และหลังเปดไฟเขียวไปแลวก็
ยังมีรถคางอยูอีกหลายสิบคัน ตามแนวคิดของ
ผูคิดคนระบบใหม หากปลอยรถกลุมแรกท่ีมี
10-20 คันพนไฟแดงใหหมดกอนรถกลุมท่ีสอง
ซึง่ถกูบงัคับใหว่ิงอยางชาๆ (จาํกดัความเร็ว) จะ
มาถงึสญัญาณไฟ สามารถหนวงเวลาใหรถกลุม
ท่ีสองเขามาถงึในจงัหวะท่ีเปนไฟเขียวพอดี โดย
ชวงไฟแดงจะไมมีรถจอดรออยู (อาจมีไมกี่คัน
ท่ีตามกลุมแรกไมทันหรือมาถึงกอนกลุมสอง)

ในชวงแรกของการใชระบบจะใหรถบัส
โดยสารประจําทางท่ีว่ิงชาตามกฎหมายบังคับ
อยูแลวเปนรถนํากลุม ซึ่งเม่ือว่ิงเขามาในเขต
ควบคุมตัวสงขอมูลจะบอกใหจํากัดความเร็ว
ตามกําหนด เชนเดียวกับรถยนตท่ีตามรถบัส
โดยสารมาหรือว่ิงอยูดานขางจะไดรับการเตือน
ใหจํากัดความเร็วเชนกัน

ท้ังนี้ คนขับรถทุกคนจะไดรับขอมูลแจง
เตือนใหจํากัดความเร็วจาก Optical Beacons
ดวยระบบแจงขาวสารการจราจรท่ีเรียกวา VICS
(Vehicle Information and Communications
System) ปรากฏบนจออุปกรณนาํทางประจาํรถ
(Car Navigation Devices) ซึง่มีติดรถทุกคันใน
ประเทศญี่ปุน ไมวาจะเปนรถชนิดใดหรือยี่หอ
ไหน ดังนัน้ เม่ือเขาเขตควบคุมจึงม่ันใจไดวาจะ
ไมมีรถคันไหนใชความเร็วเกินกําหนด รวมท้ัง
พยายามแซงคนอ่ืนหรือแยกกลุมออกไป

เม่ือเขามาในเขตควบคุม รถบัสโดยสาร
ท่ีเปนรถนํากลุมและรถท่ีว่ิงตามกันมาจะถูก
ตรวจนับดวยเซนเซอรแลวสงขอมูลไปยังศูนย
ควบคุมการจราจรเพื่อจัดสรรเวลาในการเปด
สัญญาณไฟเขียวใหเพียงพอสําหรับปลอยรถ
ท้ังหมดใหผานไปได โดยเม่ือผานจุดตรวจนับ
แลว คนขับสามารถเพิ่มความเร็วไดตามความ
เหมาะสมเพื่อใหทันไฟเขียวท่ีกําหนดเวลาไว
โดยจะไดรับแจงผานระบบ VICS เพิม่เติมวา รถ

ในกลุมของตัวเองมีกี่คัน ไฟเขียวจะเปดในชวง
เวลานัน้กีวิ่นาที บริเวณแยกเคลียรหรือไม ฯลฯ

ปลายเดือนเมษายนท่ีผานมา รัฐบาล
ญี่ปุนอนุมัติโครงการทดสอบระบบ ITS ของ
นิสสันในสภาพการจราจรจริงของเมืองอะสึกิ
จังหวัดคานากาวา ใกลกรุงโตเกียว ซึ่งมีความ
ติดขัดหนกัท่ีสดุแหงหนึง่ของประเทศ โดยไดเชญิ

ผูขับข่ีรถบัสโดยสาร รถแท็กซี่ รถยนตสวนตัว
และรถอ่ืนๆ นับพันรายเขารวมทดสอบ โดยจะ
มีการทดสอบซ้ําอีกคร้ังอีก 2-3 เดือนขางหนา

กลาวโดยสรุป ระบบผานไฟเขียวตลอด
มีปจจยัสาํคัญท่ีถอืวาเปน “หัวใจ” สองประการ
คือ วินัยของผูขับข่ีท่ีจะตองจํากัดความเร็วหรือ
City Limit อยางเครงครัด และเทคโนโลยีของ
ระบบควบคุมไฟจราจรท่ีเท่ียงตรงและแมนยํา
ตามปริมาณรถท่ีผานแยกในชวงเวลาท่ีกําหนด

เม่ือขับรถเขาเขตควบคุมกอนถงึสญัญาณ
ไฟ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสจะสงสัญญาณเตือน
ใหจํากัดความเร็วตามท่ีกําหนดข้ึนในตอนนั้น
ซึ่งคํานวณจากจํานวนรถท่ีผานเขามา นั่นคือ
City Limit จะไมตายตัว แตคนขับจะตองทําตาม
และหามแซงรถคันหนา ตองขับตามกันไปเปน
กลุม แลวศูนยควบคุมการจราจรจะจดัสรรเวลา
ในการเปดไฟเขียวใหเพียงพอสําหรับปลอยรถ
ท้ังหมดในกลุมผานแยกไปไดโดยไมติดไฟแดง
เม่ือรถกลุมแรกผานไปหมด สญัญาณตรงนัน้จะ
เปนไฟแดง แตไมมีรถติดเพราะรถกลุมท่ีสองยงั
มาไมถงึ โดยเสนทางรวมของแยกนัน้ท่ีใชระบบ
เดียวกนัจะเปนไฟเขียว จนกระท่ังรถกลุมท่ีสอง
เขามาถงึ สญัญาณไฟจะเปนจงัหวะไฟเขียวพอดี

ในความคิดของผม ระบบนีไ้ดผลแนนอน
ในประเทศญีปุ่น ไมใชแคเทคโนโลยลํ้ีายคุอยาง
เดียว วินัยของคนขับรถก็สําคัญไมยิ่งหยอนไป
กวากัน สองสิง่นีญ้ีปุ่นมีครบ จงึไมใชเร่ืองยากท่ี
จะประสบความสาํเร็จในการใชระบบจราจรใหม
“ไมมีรถติดไฟแดง” เปนประเทศแรก

เม่ือญี่ปุนทําสําเร็จอยางสมบูรณจะเปน
ตัวอยางใหประเทศอ่ืนๆ ปฏิบติัตาม แลวโลกจะ
สดใสข้ึน คารบอนไดออกไซดนอยลง ประหยัด
เชื้อเพลิง ลดสถิติอุบัติเหตุจราจร ฯลฯ

ประเทศไทยมีปญหารถติดอันดับตนๆ
ของโลก ถึงเวลาหรือยังกับการวางแผนทําสิ่ง
สรางสรรคแบบนี้

เริ่มที่ City Limit อยางเขมงวด จริงจัง
และพอกันทกัีบการซิง่ฝาไฟแดง!

Optical Beacons

Vehicle Information & Communications System

Car Navigation Devices


