ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2559

เทคนิคการของบประมาณ
เมือ่ ครัง้ ทีป่ ระธานาธิบดี บารัก โอบามา
ไปเยือนรัฐหลุยส์เซียน่า ผูว้ า่ การรัฐไปต้อนรับ
ที่สนามบิน พานั่งรถมาตามทางด่วนระหว่าง
รัฐ I-10 และต้องผ่านบริเวณคอขวด ซึง่ เป็นเพียง
ทางสองช่องจราจร การจราจรค่อนข้างติดขัด
เป็นเพียงจุดเดียวทีย่ งั เป็นสองช่องจราจรตลอด
ความยาวของทางด่วนทัง้ สายทีย่ าว 2,460 ไมล์
จากซานตามอนิกา้ -แคลิฟฟรอเนีย-แกสันวิวฟลอริดา้ ผูว้ า่ การรัฐเล่าให้นกั ธุรกิจฟังภายหลัง
ว่า ประธานาธิบดี ไม่รมู้ าก่อนเลยว่าทางด่วนนี้
ยังมีจุดที่เป็นคอขวดอยู่ ถ้าเขาไม่ถือโอกาสนี้
ท่านก็จะไม่ทราบความจริงนี้ ที่เขาน�ำมาเล่า
เพราะมีพวกต่อต้านการท�ำงานของเขาจาก
พรรคตรงข้าม ท�ำให้ทางรัฐขาดงบในการดูแล
โครงสร้างพื้นฐานถึง 1,900 ล้านดอลลาร์ จึง
จ�ำเป็นต้องขอให้นกั ธุรกิจทัง้ หลายช่วยร่วมมือ

กับเขาพิจารณาตัดสินใจในการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานของรัฐ เพราะพวกเรามีจดุ หมายเดียวกัน
ที่ ต ้ อ งการสร้ า งความมั่ น คงแข็ ง แกร่ ง ทาง
เศรษฐกิจเพือ่ ให้คนในรัฐมีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้
หลังจากทีป่ ระธานาธิบดีได้เห็นสภาพทางด่วน
ระหว่างที่เดินทางจากสนามบินเข้าเมืองแล้ว
ผูว้ า่ การรัฐได้ของบสนับสนุน 100 ล้านดอลลาร์
จากรัฐบาลกลาง ซึ่งเป็นร้อยละ 60 ของงบที่

ทางผู้รับจ้างท�ำการถมกลบหลุมทีท่ รุดตัวด้วย
คอนกรีต 250 ลูกบาศก์หลา แต่มนั ยังคงทรุด
งานก่อสร้างอุโมงค์ถนนบนทางหลวง ตัวต่อเนือ่ ง จุดทรุดตัวอยูใ่ กล้กบั บริเวณหัวเจาะ
หมายเลข 99 ในวอชิงตัน ทีเ่ ป็นโครงการจ้าง ที่อยู่ใต้ดิน ไม่รุกลามไปที่อื่น ที่ทางการต้อง
ออกแบบและก่อสร้างมูลค่า 1,350 ล้านดอลลาร์ สัง่ หยุดงาน เพราะเกรงว่า หากยังขุดต่อไปอาจ
ถูกสัง่ ให้หยุดงานก่อสร้าง เมือ่ พบว่า มีหลุมลึก เกิดผลกระทบต่อตอม่อทางด่วนและอาคารใน
ทรุดตัวลง ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 10.5 เมตร เมือง ผู้รับจ้างยังไม่สามารถก่อสร้างต่อได้
จนกว่าจะทราบสาเหตุทแี่ ท้จริง และได้
ท�ำแผนงานก่อสร้างเสนอต่อทางการถึง
แผนการก่อสร้างทีจ่ ะไม่ให้เกิดเหตุการณ์
อย่างนี้อีก ทางการจะให้ผู้เชี่ยวชาญ
อิสระภายนอกมาตรวจสอบและอนุมตั ิ
หากเห็นว่าเป็นไปได้ ระหว่างที่รอนี้
งานก่อสร้างอาคารเพื่อการดูแลบ�ำรุง
รักษาอุโมงค์ที่ก่อสร้างที่ปลายทั้งสอง
ของอุโมงค์นี้ยังคงท�ำไปได้ตามปกติ
ส่วนทางผู้รับจ้างก็ก�ำชับเจ้าหน้าที่ให้
ลึก 4.5 เมตร   เหนือพืน้ ทีก่ อ่ สร้างอุโมงค์ ทัง้ นี้ ระวังตรวจสอบสภาพดินที่จะเจาะในอุโมงค์
เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาที่สามารถสั่งหยุด อย่าเชื่อรายงานหรือคิดว่ามันจะเหมือนกัน
งานได้ เมือ่ เห็นว่างานก่อสร้างอาจก่ออันตราย ตลอดแนว ต้องท�ำการตรวจส�ำรวจทุกๆ 2 เมตร
ต่อคนงานหรือประชาชนทั่วไป จนกว่าจะ ขณะทีเ่ ครือ่ งเจาะหยุด เพือ่ ท�ำการดาดผนังกัน
ตรวจสอบทราบถึ ง เหตุ แ ห่ ง ความเสี ย หาย อุโมงค์

อุปสรรคงานอุโมงค์ถนน

แผนที่ฉบับรับ AEC 2559 มีจำ�หน่ายแล้ว

ต้องใช้ ทางรัฐยังต้องหางบมาร่วมอีก
ร้อยละ 40  ทัง้ หมดจะใช้เพือ่ ขยายคอ
ขวด ศึกษาผลกระทบจากระบบขนส่ง
ทางรางทีจ่ ะมาเสริมทางด่วนนี้ ก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับ และปรับปรุงระบบ
ทางด่วนเดิม ทัง้ ทางเข้า ทางออก เพือ่
ให้การจราจรคล่องตัวและปลอดภัย
มากขึน้   และประธานาธิบดีกไ็ ด้กล่าว
ย�้ำต่อที่ประชุมในโรงเรียนถึงสิ่งที่ได้
เห็นมาคือคอขวดทีเ่ ป็นเพียงสะพาน
สองช่องจราจรข้ามแม่น�้ำมิซซิปซิปี้ ที่ท�ำให้
รถติด เขารับว่าจะรีบหาทางแก้ไขเพราะการ
จราจรติดขัดนั้นเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า  
ข่าวดีทตี่ ามมาคือสตาฟของประธานาธิบดีแจ้ง
กับผูว้ า่ การรัฐว่าทางรัฐบาลกลางก�ำลังพิจารณา
เรือ่ งงบสนับสนุน 100 ล้าน ซึง่ จะเจียดมาจาก
Fixing America’s Surface Transportation
Act.

ความปลอดภัยทางข้ามรถไฟ
องค์กรความปลอดภัยด้านขนส่งของ
ชาติ สหรัฐฯ เร่งรัดให้การรถไฟหรือระบบขนส่ง
ทางรางของประเทศปรับปรุงระบบเครื่องกั้น
ทางข้ามทางรถไฟให้เป็นระบบอัตโนมัติ เพือ่
ป้องกันอุบตั เิ หตุ โดยถือเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งการทีส่ ดุ
แผนงานนีถ้ กู ท�ำให้ลา่ ช้าออกไปจนถึงปี 2565
โดยทางรัฐสภา แต่ทางสมาคมการรถไฟแห่ง
สหรัฐฯ กลับเห็นว่าเป็นสิง่ ดีทใี่ ห้เวลาแก่พวก
เขาในการท�ำให้ถูกต้องตามข้อก�ำหนดของ
รัฐบาลกลาง ถึงอย่างไรทางสมาคมก็พยายาม
เร่งรัดติดตั้งระบบป้องกันอุบัติเหตุนี้ให้ทั่วทั้ง
ประเทศ โดยพยายามออกแบบให้มนั มีความ
ปลอดภัยสูงสุด และจะติดตัง้ ให้ครบภายในปี
2561 เพือ่ ให้มเี วลาตรวจและทดสอบอย่างทัว่
ถึงทัง้ ประเทศภายในปี 2565 ตามก�ำหนด การ
เร่งรัดครั้งนี้เป็นผลมาจากอุบัติเหตุรถไฟชน
รถยนต์ทแี่ คลิฟรอเนียเมือ่ ปี 2551 แต่การรถไฟ
สามารถล๊อปบีใ้ ห้ทางสภาเลือ่ นก�ำหนดออกไป
เพื่อให้เวลาพวกเขาท�ำการปรับปรุง โดยอ้าง
ว่าการติดตัง้ ระบบป้องกันอุบตั เิ หตุนี้ มันยุง่ ยาก
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กลุ่มค้าเบียร์ค้านลดพิกัดเมาแล้วขับ

กว่าทีท่ างสภาคิด มันไม่สามารถไปเอามาจาก
ต�ำราหรือคูม่ อื มันต้องมีการพัฒนาขึน้ มาใหม่
ไม่งา่ ยเหมือนแค่เสียบปลัก๊ ไฟฟ้า หรือเปิดสวิทส์
มันเป็นกระบวนการทีย่ งุ่ ยากต้องท�ำทีละขัน้ ตอน
ทั้งด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม และวิธี
ด�ำเนินการ ต้องให้ความส�ำคัญเพือ่ ให้แน่ใจว่า
ท�ำอย่างถูกต้อง ต้องมีการทดสอบในภาคสนาม
เพือ่ ให้ปลอดภัยจริงๆ

กลุม่ ผูค้ า้ เครือ่ งดืม่ มึนเมาสหรัฐฯ ออก
มาคัดค้านการทีท่ างองค์กรความปลอดภัยด้าน
การขนส่งสหรัฐฯจะลดพิกดั ปริมาณแอลกอฮอล์
ในเลือดของคนขับรถลงอีก จากปริมาณ 0.08 %
เป็น 0.05 %  กลุม่ ผูค้ า้ เครือ่ งดืม่ มึนเมาทีเ่ ป็น
ตัวแทนภัตตาคารทีข่ ายเครือ่ งดืม่ สุราด้วยค้าน
ว่ามันเป็นเรือ่ งไร้สาระ และไม่สามารถหยุดคน
ดื่มแล้วขับรถได้ แทนที่ทางการจะไปป้องกัน
พวกที่ เ สพยาเสพติ ด แล้ ว ขั บ รถที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด
อุบตั เิ หตุมคี นตายมากกว่า กลับมาจ้องเล่นงาน
คนทีต่ อ้ งการความสุขกับเครือ่ งดืม่ แก้วสองแก้ว
ระหว่างอาหารค�ำ 
่ เมือ่ สิบกว่าปีทผี่ า่ นมา เราก็
ลดพิกัดจาก 1.0% มาเป็น 0.08 % หลังจาก
การรณรงค์อย่างหนักของกลุ่มแม่ผู้ต่อต้าน

การดื่มแล้วขับ แต่ผลที่ออกมาอัตราการตาย
ก็ยังคงเดิม ดังนั้นจึงควรต้องลดพิกัดลงอีก
เพือ่ ให้ไม่มคี นเมาแล้วขับและเกิดการสูญเสีย
ชีวิตกันอีก เพราะพิกัด 0.08% นั้นมันอาจ
ก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุได้มากเป็นสองเท่าอยูแ่ ล้ว
ฉะนั้นการลดลงย่อมปลอดภัยมากขึ้น ก็ยังดี
ทีก่ ลุม่ ผูค้ า้ กล้าออกมาคัดค้านกันตรงไปตรงมา

สนามบินใหม่
คนขี่จักรยานต้องติดธงที่รถ

รัฐนิวออรีน ขยายอาคารสนามบินใหม่บนพื้นที่ว่างเปล่าทางด้านเหนือของสนามบิน
นานาชาติหลุยส์อาร์มสตรองของรัฐ สนามบินใหม่นมี้ พี นื้ ที่ 68,500 ตร.ม. พืน้ ทีจ่ อดรถได้ 2,000
คัน และการเดินทางติดต่อภาคพืน้ ดิน  มีประตูขนึ้ เครือ่ งบิน 30 ประตู แผนก่อสร้างขยายอาคาร
สนามบินนี้มีมานับชั่วคนแล้ว ตั้งแต่แนวคิด วิสัยทัศน์ การจัดซื้อที่ดิน จนมาถึงขั้นออกแบบ
ก่อสร้างในปี 2556 วงเงินงบประมาณที่ประเมินไว้
826 ล้านดอลลาร์ แต่คาดว่าค่าก่อสร้างจริงอาจสูง
ขึ้นถึง 950 ล้านดอลลาร์ เมื่อต้องก่อสร้างสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกต่างๆเพิ่มเติมเพื่อให้สมบูรณ์ โดยงบ
ทัง้ หมดมาจากรายได้ของสนามบิน จากรัฐบาลกลาง
และจากเงินช่วยเหลือด้านการบินของรัฐ มีโครงการ
ก่อสร้างโรงแรมที่สนามบินวงเงิน 17 ล้านดอลลาร์
และอีก 87 ล้านเพื่อปรับปรุงทางหลวง ก่อสร้างทาง
แยกต่างระดับ โครงการก่อสร้างนีป้ ระมูลไปได้โดยกลุม่
ร่วมค้า Hunt-Gibbs-Boh-Metro ซึง่ มีผรู้ บั จ้างหลักจาก
รัฐอินเดียนา นอกนั้นเป็นผู้รับเหมาท้องถิ่น แต่มีผู้รับ
จ้างรายเล็กหลายรายในท้องถิ่นร้องว่า พวกเขาไม่ได้
ประโยชน์จากโครงการของรัฐนี้เลย ทางการจึงเจรจา
กับกลุม่ ร่วมค้าซึง่ ก็รบั ปากว่าจะช่วงต่องานให้ผรู้ บั จ้าง
รายเล็กเหล่านี้ราว 28.4 เปอร์เซนต์ของงานทั้งหมด
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ปกติแล้ว การชักธงสีสม้ สะท้อนแสงขึน้
ในอากาศ เพือ่ ชีจ้ ดุ ให้เฮลิคอปเตอร์ทราบ หรือ
เพือ่ ขับไล่ตวั แรคคูนไม่ให้เข้ามาขโมยกินผลไม้
ในสวน แต่ผแู้ ทนทีร่ ฐั มิซซูรมี แี นวคิดแปลกใหม่
เสนอกฎหมายเข้าสภา ให้คนขีจ่ กั รยานต้องติด
ธงแบบนีท้ จี่ กั รยานสูงจากพืน้ ผิวถนน 4.5 เมตร
เมือ่ ขับขีจ้ กั รยานไปบนทางหลวงทีม่ ตี วั หนังสือ
(Lettered country roads ถนนตัวหนังสือ เพือ่
ให้คนท้องถิน่ ไม่สบั สนระหว่างถนนนี้ กับถนน
ของรัฐทีม่ ตี วั เลขก�ำกับ เป็นทางเพือ่ การเกษตร
ติดต่อหมูบ่ า้ นกับตลาด) เพือ่ ความปลอดภัย แต่
ความปลอดภัยของคนขีจ่ กั รยานหรือคนขับรถ
ยังเป็นปัญหาให้ขบคิดกัน เพราะรถจักรยานที่
ติดธงสูงอย่างนัน้ อาจไปเกีย่ วเอากิง่ ไม้ ใต้ทอ้ ง

สมัครเป็นสมาชิกสมาคมทางหลวงได้ตามที่อยู่ของสมาคม
ตลอดชีพ เพียง 800 บาท

รถอัจฉริยะเข้าจอดเอง

สะพาน หรือสายไฟฟ้า บางคนถึงกับบ่นว่า
กฎหมายนี้ออกมาเพื่อลงโทษคนขี่จักรยาน
และเมือ่ สืบค้นย้อนหลังไป พบว่าผูแ้ ทนคนนี้
เคยเสนอกฎหมายห้ามจักรยานใช้ทางหลวง
ของรัฐ แม้กฎหมายนี้ยังมิได้บรรจุเข้าวาระ
พิจารณา แต่กต็ อ้ งไม่ประมาท เพราะมันเป็น
กฎหมายห้ามจักรยานใช้ทางหลวง

อาชีพแท๊กซี่ในอเมริกา

อาชีพขับแท๊กซีใ่ นอเมริกาไม่ใช่มคี วาม
สุขทุกคน ต้องนั่งขดหลังเจ็บอยู่บนรถวันหนึ่ง
หลายชั่วโมง บางครั้งต้องก้มลงยกกระเป๋า
หนักหลายสิบกิโลใส่ท้ายรถ แถมค่าทิปน้อย
นิดอีก วันไหนทีม่ รี ายได้ไม่มากก็ไม่พอจ่ายค่า
เช่าและค่าแกส ต้องติดค้างค่าเช่าเจ้าของอู่ ไม่
ต่างแท๊กซี่ไทย  แท๊กซี่ก็เหมือนอาชีพอื่นๆ มี
ทั้งคนดีคนไม่ดีปะปนกัน คนเลวบางคนก็โกง
ค่าโดยสาร รถสกปรก มีพฤติกรรมหยาบคาย
แต่สว่ นมากก็พยายามท�ำดีเพือ่ อาชีพและราย
ได้ของครอบครัว พฤติกรรมของผูโ้ ดยสารบาง
ครัง้ ก็ทำ� ร้ายจิตใจคนขับแท๊กซีเ่ หมือนกัน จาก
การส�ำรวจพบว่า 9 พฤติกรรมที่คนขับแท๊กซี่
ไม่ชอบ คือ
1. ท�ำเหมือนเขาเป็นคนใช้หรือยิ่งกว่า
เช่นผิวปากโบกมือเรียกรถ ขึ้นรถมาแล้วไม่
ทักทาย สั่งอย่างเดียว แทนที่จะโบกมือลง
เรียกรถ สบตาแล้วทักแฮลโล ก่อนจะบอกจุด
หมายปลายทาง
2. ระยะทางใกล้ๆทีพ่ อเดินได้ อย่าเรียก
ใช้แท๊กซี่ เพราะค่ารถไม่คมุ้ คนขับ เขาต้องรอคิว
เป็นเวลานาน พอได้คนโดยสารใกล้ๆไม่คมุ้ ค่า
รถอีก ถ้าจ�ำเป็นจริงๆ เช่น ฝนตกหรือเดินไม่
ได้ ก็ควรจะทิปให้มากพอคุ้ม

ภายหลังจากทบทวนตรวจสอบและ
ตีความกฎระเบียบเก่าทีใ่ ช้มาสิบกว่าปีเกีย่ วกับ
ความปลอดภัย และตรวจสอบเทคโนโลยีว่า

กฎระเบียบต้องได้รบั การปรับปรุงแก้ไขเพือ่ ให้
ทันกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเพื่อความ
ปลอดภัยของผูใ้ ช้รถ ลดผลกระทบสิง่ แวดล้อม

สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยทาง
เทคโนโลยี ข องรถยนต์ ข องประเทศแล้ ว
รัฐมนตรีวา่ การขนส่งสหรัฐ เพิง่ อนุมตั ิ ค�ำขอ
ของ BMW ทีจ่ ะน�ำรถอัจฉริยะ สามารถเข้าจอด
เองได้โดยไม่มคี นขับรถ เข้าจ�ำหน่ายในสหรัฐฯ
คนขับรถเพียงจอดรถและดับเครือ่ งก่อน แล้ว
ลงจากรถอยูห่ า่ งรถไม่เกิน 1.8 เมตร ใช้รโี มท
รถจะขับไปเข้าจอดในทีจ่ อดรถเอง ด้วยระบบ
ตรวจจับสัญญาณ และกล้อง คนขับสามารถขับ
จอดเองก็ ไ ด้ เ มื่ อ ต้ อ งการ นอกจากนี้ ท าง
รัฐมนตรียงั ขอให้ผปู้ ระกอบการผลิตรถยนต์ทงั้
หลายช่วยกันเสนอข้อควรแก้ไขกฎระเบียบเพือ่
เอือ้ ให้การพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านีส้ มั ฤทธิผ์ ล

นอกจากนี้ ทางการจะร่วมกับผูผ้ ลิตรถยนต์ชว่ ย
กันร่างคูม่ อื เพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คน
ขับ เพือ่ ให้ทราบถึงพฤติกรรมของรถแบบใหม่
นีท้ ตี่ อ้ งมี ได้วธิ กี ารทดสอบและวิเคราะห์เพือ่
ตรวจสอบรถระบบใหม่นี้ ให้เสร็จภายใน 6
เดือน เพื่อให้ได้นโยบายของชาติด้านนี้ เรา
ทราบกันอยู่แล้วว่า อุบัติเหตุทางรถยนต์เกิด
จากความบกพร่องของคนกว่า 80 % ดังนั้น
ถ้าเราขจัดข้อบกพร่องของคนขับรถได้อะไรจะ
เกิดขึ้น และถ้าเทคโนโลยีพัฒนาไปจนส�ำเร็จ
เราก็สามารถรักษาชีวติ คน 25,000 คน ทีต่ าย
ไปในปี 2558

3. อย่าเป็น back seat driver คอยสั่ง
ให้คนขับใช้เส้นทางโน่นนี่ เพราะอาชีพแท๊กซี่
ย่อมรู้เส้นทางที่เร็วที่สุด ถ้าต้องการให้ไปเส้น
ทางอืน่ เพือ่ กิจพิเศษ ก็บอกเขาก่อนได้ อย่าใช้
คนขับเหมือนรีโมทคอนโทร
4. ตัวเองเร่งรีบแล้วบอกให้คนขับฝ่าฝืน
กฎจราจร เป็นสิง่ ไม่ถกู ต้อง คนขับแท๊กซีท่ ฝี่ า่ ฝืน
กฎจราจรไม่เสียเฉพาะค่าปรับ เขาอาจถูกยึด
ใบอนุญาติห้ามขับแท๊กซี่อีกต่อไป ดังนั้นควร
เตรียมเผือ่ เวลาไว้บา้ ง ผูโ้ ดยสารบางคนบ่นเมือ่
ติดไฟแดงและมิเตอร์ว่ิงต่อ บางทีเขาร�ำคาญ
ก็คืนเงินให้คนโดยสาร
5. ไม่สำ� รวมในรถ ผูโ้ ดยสารบางคูแ่ สดง
บทรักบนรถหรือดืม่ เหล้าในรถ ต้องส�ำนึกเสมอ
ว่านีเ่ ป็นรถสาธารณะมิใช่รถส่วนตัว ต้องให้เกียรติ
คนขับบ้าง

สมาคมจัดอบรมหลักสูตร ควบคุมงานก่อสร้างทาง วิศวกรรมเชิงลาด
และการออกแบบโครงสร้างผิวทาง
สนใจสอบถามที่สมาคมฯ โทร. 0-2984-0836

6. เอาอาหารขึ้นมากินบนรถ เพราะ
นอกจากอาจมีเศษอาหารตกสกปรกแล้ว ทีแ่ น่ๆ
กลิน่ อาหารทีค่ า้ งอยูบ่ นรถ บางคนทิง้ กระดาษ
เช็ดปากไว้บนรถอีกด้วย
7. พวกเมาแล้วไม่ขบั แต่ใช้แท๊กซีพ่ วกนี้
บางคนเมาจนไม่ได้สติ อ้วกบนรถ หรือหลับไป
ไม่รเู้ รือ่ งเขาเคยรับคนเมาให้ไปส่งทีๆ
่ เขาคิดว่า
จอดรถไว้ เมือ่ ไปถึง หารถไม่เจอ และชายนัน้
ก็หายจากไปโดยไม่จ่ายค่าโดยสารด้วย
8. การทิปให้รางวัลเป็นสิ่งจ�ำเป็นแก่
คนขับ เพราะค่าเช่ารถ 50-100 ดอลลาร์ตอ่ วัน
ค่าแกสอีก ถ้าวันไหนหาคนโดยสารไม่ได้ เมือ่
เทียบกับคนท�ำงานในร้านดั้งกิ้นโดนัทที่ได้
ชัว่ โมงละ 10 ดอลลาณ์แล้วไม่คมุ้ เลย ผูโ้ ดยสาร
บางคนไม่ทปิ หรือให้แค่เศษเหรียญทีท่ อนให้

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
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ปกติแล้ว การทิปควรให้ 2 เหรียญส�ำหรับระยะ
ใกล้ๆ 3 เหรียญส�ำหรับระยะทางยาวขึน้ หรือ
ในอัตรา 10-20 เปอร์เซนต์ของค่าโดยสาร
9. บริการแท๊กซี่ Uber คนขับแท๊กซี่
รุน่ เก่าไม่ชอบเลย เพราะมันตัดราคาค่าโดยสาร
ถูกลงครึ่งหนึ่ง ท�ำให้พวกเขามีผู้โดยสารและ
รายได้ลดลง

1

โครงการพัฒนาทางในมาเลเซีย
มาเลเซียจะเริ่มก่อสร้างทางด่วนอีก
สามสายรวมระยะทางราว 21.2 กม. วงเงินค่า
ก่อสร้างราว 1,420 ล้านดอลลาร์ ในกลางปี
2559 นี้ บนเกาะปีนัง เพื่อแก้ปัญหารถติดใน
ปีนัง สายแรกคือทางด่วน เลี่ยงเมือง Air Itam
– Tun Dr. Lim Chong Eu ก่อสร้างโดยผู้รับ
เหมาร่วมค้าของมาเลเซียเอง Consortium

เมื่อรถคันหนึ่งวิ่งชนมาตรจอดรถ
ข้างถนนพังไปสีอ่ นั ในเมือง Cardigan
ในเวลล์ เป็นเรื่องเหลือเชื่อที่ทางการเมืองไม่
สามารถซ่อมมาตรเหล่านีไ้ ด้พราะค่าใช้จา่ ยสูง
เพิม่ มากขึน้ กว่าครึง่ ทีเ่ ป็นเช่นนี้ เพราะทางเมือง
3
สาวเลี้ยงวัวนมชาวออสซี่ขณะขี่
เปลีย่ นไปใช้มาตรแบบอืน่ ท�ำให้พอ่ ค้าทีเ่ คยขาย
จักรยานต้อนวัวเข้าไปเพื่อรีดนมใน
มาตรแบบเดิมต้องเลิกกิจการไปเกือบหมด  
*** ก็ไม่เห็นยากนี่ แทนที่จะซ่อม ก็ซื้อมาตร โรงนา เห็นหมีโคอล่าวิง่ ไล่ตรงมาทางเธอ เพือ่
แบบใหม่เสียเลย หรือว่าการซื้อมีเงินทอน ความปลอดภัยของเธอจากกงเล็บอันแหลมคม
ของหมีโคอล่า เธอปัน้ จักรยานหนีสดุ ชีวติ โดย
น้อยกว่าการซ่อม !
มีหมีโคอล่าวิง่ ไล่ตามมาติดๆ ทีส่ ดุ โชคดีทเี่ ธอ
2
รถราต่ า งๆที่ วิ่ ง อยู ่ บ นถนนใกล้ หนี ร อดพ้ น การติ ด ตามของมั น มาได้ โดย
สนามกีฬาห่างจากเมืองหลวง ไนโรบี ทั้งคนและหมีไม่เจ็บตัวทั้งคู่ *** เรื่องนี้ฟังดู
ของเค็นย่า ไม่มากต้องหยุดรอติดกันยาวเหยียด แล้ว เรือ่ งน่าสงสัย ปกติเราเห็นหมีโคอล่า มัน
เพราะมีสิงโตสองตัว ก�ำลังฟัดประลองก�ำลัง คลานต้วมเตี้ยมๆช้ามาก แล้วไม่เคยเห็นมัน
กันบนกลางถนน รถจ�ำนวนมากทีร่ อติดอยูน่ นั้ วิง่ ไล่อะไรเร็วๆ แม้ปนี ต้นไม้หนีสตั ว์อนื่ ก็ไม่ไว
ต่างรอด้วยความอดทน จนกระทัง้ สิงโตทัง้ สอง มาก แท้จริงแล้วสาวเจ้าหนีอะไรมากันแน่
เลิกลากันไป ไม่มใี ครสักคนกล้าทีจ่ ะบีบแตรหรือ
4
พระราชินีอังกฤษเป็นที่รู้จักดีว่า
ส่งเสียง Shoo Shoo ไล่มนั เลย *** เทียบสิงโต
เป็นนักขับรถที่กระฉับกระแฉง โดย
กับช้างทีเ่ ขาใหญ่บา้ นเราแล้ว ช้างน่ากลัวกว่า
เพราะมันเหยียบหรือนัง่ ทับรถแบนได้ แต่สงิ โต เฉพาะการขับรถประเภท off road แต่พระองค์
อย่างมากก็ตะกรุยสีรถหรือกัดพวกอุปกรณ์รถ ท่านไม่มใี บอนุญาติขบั ขีร่ ถยนต์ เพราะไม่เคย
ไม่รู้ว่าที่สิงโตออกมาฟัดกันกลางถนน เพราะ สอบหรือผ่านการทดสอบการขับขี่ แต่ดว้ ยข้อ
ติดสัตว์ก�ำลังแย่งตัวเมียกันหรือไม่ ข่าวไม่มี ยกเว้นของกฎหมาย ประกอบกับพระองค์เคย
ผ่านการฝึกขับรถจากกองทัพบกมาแล้วสมัย
รายละเอียด

4

Zenith BUCG โครงการนี้ได้ผ่านการเห็นชอบ
ด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว มีการก่อสร้างอุโมงค์
ถนนด้วย อีกสายหนึ่งเป็นทางด่วนสัมปทาน
สาย Setiawangsa – Pantai ซึง่ มอบให้ผรู้ บั จ้าง
ท�ำการ ออกแบบ ก่อสร้าง บริหารจัดการด้าน
เก็บค่าผ่านทางและดูแลบ�ำรุงรักษาทาง อายุ
สัมปทาน 53 ปีครึ่ง จะเป็นทางด่วนสายแรก
ที่ใช้ระบบเก็บเงินแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
เพื่อให้มีความคล่องตัวรวดเร็วที่ด่าน คาดว่า
โครงการนี้จะแล้วเสร็จในปี 2563
สงครามโลกครั้งที่สอง ตอนที่พระองค์เป็น
อาสาสมัครพนักงานขับรถ ความสามารถในการ
ขับรถนอกถนนของพระองค์เป็นที่เลื่องลือว่า
ดีมาก โดยเฉพาะเมือ่ ขับรถคันโปรด แลนด์โรเวอร์
มีครัง้ หนึง่ ทีก่ ษัตริยซ์ าอุฯคนก่อน เสด็จมาเยีย่ ม
เป็นทางการ พระองค์ตอ้ งประหลาดใจเมือ่ คน
ขับรถเป็นผูห้ ญิง เพราะในซาอุฯผูห้ ญิงห้ามขับรถ
ยิง่ กว่านัน้ คนขับหญิงนัน้ คือพระราชินอี ังกฤษ
กษัตริยซ์ าอุฯ นัง่ อกสัน่ ตกใจไปตลอดทางและ
กล่าวกับล่ามให้บอกพระราชินใี ห้ลดความเร็วลง
แต่ทสี่ ดุ ก็ถงึ จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย
ข่าวมิได้บอกว่า กษัตริยซ์ าอุฯ นัง่ รถนัน้ กลับไป
ที่ต้นทางด้วยหรือไม่ **** ควีนนี่ยอดเยี่ยม
เลยนะ ปกป้องรักษาสิทธิเ์ ท่าเทียมและศักด์ศรี
ของสตรีได้อย่างแยบยลมากๆ ไม่รวู้ า่ กษัตริย์
ซาอุฯ ถึงกับฉี่แตกหรือไม่

