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ตนเดือนเมษายนอันรอนอบอาวทีผ่ า นมา
ผมอานรายงานขาวจากสือ่ อินเตอรเน็ตของญีป่ นุ
หลายสํานัก มีขา วหนึง่ อานแลวรูส กึ ตืน่ เตนและ
สมหวังลึกๆ อยูในใจ ขอเอามาเลาสูกันฟงครับ
รายงานข าวดั งกล าวระบุ ว า ภายในป
งบประมาณ 2016 ประเทศญีป่ นุ เตรียมการจะ
ใชระบบจัดการจราจรใหมที่รถแทบทุกคันไมมี
โอกาสติดไฟแดง โดยจะวิง่ ผานสัญญาณไฟเขียว
ไปตลอด ไมวา คันไหนทีผ่ า นแยก ไมตอ งจอดรอ
ใหเปลืองน้ํามันและเสียอารมณ
เปนไปแลวจริงๆ ผมเคยคิดมาตลอด ถา
ขับรถผานไฟเขียวไปตลอดทาง จะมีความสุข
มากขนาดไหน ในอดีตเคยมีผสู มัครรับเลือกตัง้
ผูว า กรุงเทพฯ รายหนึง่ เสนอแนวคิดเปดไฟเขียว
อยางเดียวแตออกในแนวเพอฝน รายละเอียด
ปลีกยอยผมจําไมได ตอนนั้ นผูคนอมยิ้ มและ
นึกในใจ “หมอนี่ ตองบาไปแลวแนๆ” แตใครจะ
คิ ดล ะว า มาถึ งวั นนี้ ไอเดี ยหลุ ดโลกจะกลาย
เปนจริงขึ้นมาที่ประเทศญี่ปุนซึ่งอุดมไปดวยผู
ปราดเปรื่องเรื่องเทคโนโลยีล้ําสมัย
“เมือ่ รถไมตอ งติดไฟแดง” นอกจากจะ
แกปญ
 หาจราจรติดขัดทีท่ าํ ใหแตละประเทศตอง
สูญเสียทางเศรษฐกิจคิดเปนมูลคามหาศาลใน
แตละปแลว ยังเปนการชวยลดมลพิษในอากาศ
โดยเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซดบริเวณที่มี
รถสะสมเปนจํานวนมาก รวมทั้งยับยั้งการเกิด
อุบัติเหตุตรงทางแยกที่คนขับรถฝาไฟแดงแลว

เฉี่ ยวชนกัน ส งผลใหเกิดความปลอดภัยและ
แกไขสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมอันเกิดการใช
ยวดยานพาหนะในเมื องหลวงและเมื องใหญ
เรียกวา ถาไมมรี ถติดไฟแดงจะไดอะไรดีๆ กลับ
คืนมานับไมถวน
ระบบสัญญาณไฟจราจร “ผานไฟเขียว
ตลอด” ของญี่ปุน ใชมาตรการจํากัดความเร็ว
อยางเขมงวดรวมกับอุปกรณควบคุมสัญญาณไฟ
อัตโนมัติตามปริมาณรถกอนถึงทางแยก เพื่อ
ใหผูใชยวดยานขับรถผานไฟเขียวไปตลอดโดย
ไมตอ งหยุดรถติดไฟแดง
บริษทั นิสสัน มอเตอร จํากัด เปนผูส ราง
ระบบทีม่ ชี อื่ เรียกวา “ระบบขนสงอัจฉริยะ” (ITS;
Intelligent Transportation System) โดยไดทาํ การ
คิดคนและพัฒนาภายในศูนยวจิ ัยของตัวเองมา
ตัง้ แตป 2007 ซึง่ ผูบ ริหารระดับสูงมัน่ ใจ ระบบ
ใหมจะชวยแกปญหาจราจรและลดอุบัติเหตุใน
กรุงโตเกียวและหัวเมืองใหญๆ ไดตามทีค่ าดหวัง
ไวอยางแนนอน
สํานั กงานตํารวจแห งชาติ ญี่ ปุ นยื นยั น
หากการทดสอบประสิทธิภาพขัน้ สุดทายออกมา
น าพอใจ รั ฐบาลกลางจะอนุ มั ติ ง บประมาณ
หลายพันลานเยนสําหรับใชในการติดตั้งระบบ
สัญญาณไฟจราจรใหมทวั่ ประเทศ โดยภายในป
2016 ซึง่ เปนปแรกของโครงการจะทําการติดตัง้
ในเมืองหลวงและเมืองใหญกอนจะขยายไปจน
ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ของประเทศ

หลักการทํางานคราวๆ ของระบบ ITS
รถยนตทกุ คันจะไดรบั กระตุน ใหจาํ กัดความเร็ว
ดวยขอมูลดิจิตอลและเสียงเตือนทางคลื่น FM
จากนั้นรถจะรวมกลุมกันหลายคันกอนเขาเขต
ควบคุมจราจรในชวงเวลาที่ระบบเปดสัญญาณ
ไฟจราจรเปนสีเขียวจนกวารถในกลุมจะพนไฟ
สัญญาณไป ในจังหวะนีร้ ถกลุม หลังทีต่ ามมาจะ
ถูกจํากัดความเร็วเพือ่ ประวิงเวลาใหรถกลุม แรก
ผานไปหมดและเผื่อชวงไฟแดง ซึ่งเมื่อรถกลุม
ที่สองเขาเขตควบคุมจราจร สัญญาณไฟจะเปน
สีเขียวพอดี สามารถวิง่ ผานไปไดไมตอ งหยุดรอ
การกําจัดความเร็วทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
การคํานวณปริมาณรถทีผ่ า นเขตควบคุมกอนถึง
สัญญาณไฟอยางแมนยําจะทําใหรถเกือบทุกคัน
เจอแตไฟเขียวเทานัน้ สามารถวิง่ ผานตลอดโดย
ไมตอ งจอดติดไฟแดงหลายนาทีเหมือนปจจุบนั
ระบบจะเริ่ มต นที่ ตั วอุ ปกรณสื่ อข อมู ล
(Optical Beacons) ของศูนยควบคุมการจราจร
(Traffic Control Center) จะแจงเตือนใหคนขับ
จํากัดความเร็วกอนเขาเขตควบคุมการจราจรซึง่
รถจะชะลอตัวและจับกลุม กัน จากนัน้ เซนเซอรที่
ติดตั้งไวบนเสาริมทางกอนถึงทางแยกจะตรวจ
นับจํานวนรถทีว่ งิ่ เขามาแลวสงขอมูลไปยังศูนย
ควบคุมการจราจรเพือ่ คํานวณเวลาเปดไฟเขียว
ใหรถกลุมนั้นวิ่งผานสัญญาณไฟไปไดทั้งหมด
ขณะเดียวกัน รถทีต่ ามหลังมาจะถูกบังคับใหลด
ความเร็วแลววิ่งเปนกลุมอยางชาๆ เหมือนรถ
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กลุมแรก และเมื่อวิ่งไปถึงสัญญาณไฟก็จะเปน
จังหวะไฟเขียวพอดี
จากการค นคว าวิ จั ยการจราจรในกรุ ง
โตเกียวและเมืองใหญทวั่ ประเทศญีป่ นุ พบวา ใน
สภาพการณปกติ มีรถสะสมรอสัญญาณไฟเปน
ชวงๆ โดยรถติดไฟแดงกลุม แรกมีไมมากนัก แต
หลังจากนั้น 10-15 วินาที รถกลุมที่สองจะวิ่ง
มาสมทบ ตามดวยกลุมที่สาม กลุมที่สี่ทยอย
อยางตอเนือ่ ง โดยทัว่ ไปแลว ญีป่ นุ มีรอบวงจรไฟ
จราจรเขียว-เหลือง-แดงราว 1-2 นาที ซึ่งรถ
จะติ ดไฟแดงไมน อยกว า 1 นาที ทําให มีรถ
สะสมนับรอยคัน และหลังเปดไฟเขียวไปแลวก็
ยังมีรถคางอยูอีกหลายสิบคัน ตามแนวคิดของ
ผูคิดคนระบบใหม หากปลอยรถกลุมแรกที่มี
10-20 คันพนไฟแดงใหหมดกอนรถกลุม ทีส่ อง
ซึง่ ถูกบังคับใหวงิ่ อยางชาๆ (จํากัดความเร็ว) จะ
มาถึงสัญญาณไฟ สามารถหนวงเวลาใหรถกลุม
ทีส่ องเขามาถึงในจังหวะทีเ่ ปนไฟเขียวพอดี โดย
ชวงไฟแดงจะไมมีรถจอดรออยู (อาจมีไมกี่คัน
ที่ตามกลุมแรกไมทันหรือมาถึงกอนกลุมสอง)
ในชวงแรกของการใชระบบจะใหรถบัส
โดยสารประจําทางที่วิ่งชาตามกฎหมายบังคับ
อยูแลวเปนรถนํากลุม ซึ่งเมื่อวิ่งเขามาในเขต
ควบคุมตั วสงข อมูลจะบอกให จํากัดความเร็ ว
ตามกําหนด เชนเดียวกับรถยนตที่ตามรถบัส
โดยสารมาหรือวิง่ อยูด า นขางจะไดรบั การเตือน
ใหจํากัดความเร็วเชนกัน
ทั้งนี้ คนขับรถทุกคนจะไดรับขอมูลแจง
เตือนใหจํากัดความเร็วจาก Optical Beacons
ดวยระบบแจงขาวสารการจราจรทีเ่ รียกวา VICS
(Vehicle Information and Communications
System) ปรากฏบนจออุปกรณนาํ ทางประจํารถ
(Car Navigation Devices) ซึง่ มีติดรถทุกคันใน
ประเทศญี่ปุน ไมวาจะเปนรถชนิดใดหรือยี่หอ
ไหน ดังนัน้ เมื่อเขาเขตควบคุมจึงมัน่ ใจไดวา จะ
ไมมีรถคันไหนใชความเร็วเกินกําหนด รวมทั้ง
พยายามแซงคนอื่นหรือแยกกลุมออกไป
เมื่อเขามาในเขตควบคุม รถบัสโดยสาร
ที่ เป นรถนํากลุ มและรถที่ วิ่ งตามกั นมาจะถู ก
ตรวจนับดวยเซนเซอรแลวสงขอมูลไปยังศูนย
ควบคุมการจราจรเพื่อจัดสรรเวลาในการเปด
สั ญญาณไฟเขี ยวให เพี ยงพอสําหรั บปลอยรถ
ทั้งหมดใหผานไปได โดยเมื่อผานจุดตรวจนับ
แลว คนขับสามารถเพิ่มความเร็วไดตามความ
เหมาะสมเพื่ อใหทันไฟเขียวที่ กําหนดเวลาไว
โดยจะไดรบั แจงผานระบบ VICS เพิม่ เติมวา รถ

ในกลุมของตัวเองมีกี่คัน ไฟเขียวจะเปดในชวง
เวลานัน้ กีว่ ินาที บริเวณแยกเคลียรหรือไม ฯลฯ
ปลายเดื อนเมษายนที่ ผานมา รั ฐบาล
ญี่ ปุ นอนุมัติโครงการทดสอบระบบ ITS ของ
นิสสันในสภาพการจราจรจริงของเมืองอะสึกิ
จังหวัดคานากาวา ใกลกรุงโตเกียว ซึ่งมีความ
ติดขัดหนักทีส่ ดุ แหงหนึง่ ของประเทศ โดยไดเชิญ

Optical Beacons
Vehicle Information & Communications System

ผูขับขี่รถบัสโดยสาร รถแท็กซี่ รถยนตสวนตัว
และรถอื่นๆ นับพันรายเขารวมทดสอบ โดยจะ
มีการทดสอบซ้ําอีกครั้งอีก 2-3 เดือนขางหนา
กลาวโดยสรุป ระบบผานไฟเขียวตลอด
มีปจ จัยสําคัญทีถ่ อื วาเปน “หัวใจ” สองประการ
คือ วินัยของผูขับขี่ที่จะตองจํากัดความเร็วหรือ
City Limit อยางเครงครัด และเทคโนโลยีของ
ระบบควบคุมไฟจราจรที่เที่ยงตรงและแมนยํา
ตามปริมาณรถทีผ่ า นแยกในชวงเวลาทีก่ ําหนด
เมือ่ ขับรถเขาเขตควบคุมกอนถึงสัญญาณ
ไฟ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสจะสงสัญญาณเตือน
ใหจํากัดความเร็วตามที่กําหนดขึ้นในตอนนั้น
ซึ่งคํานวณจากจํานวนรถที่ผานเขามา นั่นคือ
City Limit จะไมตายตัว แตคนขับจะตองทําตาม
และหามแซงรถคันหนา ตองขับตามกันไปเปน
กลุม แลวศูนยควบคุมการจราจรจะจัดสรรเวลา
ในการเปดไฟเขียวใหเพียงพอสําหรับปลอยรถ
ทั้งหมดในกลุมผานแยกไปไดโดยไมติดไฟแดง
เมือ่ รถกลุม แรกผานไปหมด สัญญาณตรงนัน้ จะ
เปนไฟแดง แตไมมรี ถติดเพราะรถกลุม ทีส่ องยัง
มาไมถงึ โดยเสนทางรวมของแยกนัน้ ทีใ่ ชระบบ
เดียวกันจะเปนไฟเขียว จนกระทั่งรถกลุม ที่สอง
เขามาถึง สัญญาณไฟจะเปนจังหวะไฟเขียวพอดี

Car Navigation Devices

ในความคิดของผม ระบบนีไ้ ดผลแนนอน
ในประเทศญีป่ นุ ไมใชแคเทคโนโลยีลา้ํ ยุคอยาง
เดียว วินัยของคนขับรถก็สําคัญไมยิ่งหยอนไป
กวากัน สองสิง่ นีญ
้ ปี่ นุ มีครบ จึงไมใชเรือ่ งยากที่
จะประสบความสําเร็จในการใชระบบจราจรใหม
“ไมมีรถติดไฟแดง” เปนประเทศแรก
เมื่อญี่ปุนทําสําเร็จอยางสมบูรณจะเปน
ตัวอยางใหประเทศอืน่ ๆ ปฏิบตั ติ าม แลวโลกจะ
สดใสขึ้น คารบอนไดออกไซดนอยลง ประหยัด
เชื้อเพลิง ลดสถิติอุบัติเหตุจราจร ฯลฯ
ประเทศไทยมีปญหารถติดอันดับตนๆ
ของโลก ถึงเวลาหรือยังกับการวางแผนทําสิ่ง
สรางสรรคแบบนี้
เริ่มที่ City Limit อยางเขมงวด จริงจัง
และพอกันทีกบั การซิง่ ฝาไฟแดง!
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