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ถนนกับพลังงานแสงอาทิตย์
กรมทางรัฐแคลิฟอร์เนีย Caltrans ได้
ลงนามร่วมมือกับองค์กรท้องถิน่ Krommenie
ในเนเธอแลนด์ เพือ่ น�ำพลังงานแสงอาทิตย์มา
ใช้ในงานทางเทคโนโลยีของเนเธอแลนด์ทเี่ รียก
ว่า SolaRoad ใช้แผงโซล่าเซลล์รบั แสงอาทิตย์
เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในงานทาง เช่น
ไฟฟ้า แสงสว่างไฟสัญญาณจราจร ประจุไฟฟ้า
ให้รถยนต์หรือใช้ตามครัวเรือนทาง Caltrans
ตืน่ เต้นมากทีจ่ ะน�ำเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์
มาใช้ในงานทาง ทัง้ สององค์กรเคยร่วมมือกัน
มาก่อนหน้านีแ้ ล้ว ในโครงการลดมลภาวะเป็น
สูญและการน�ำนวัตกิ รรมทางพลังงานมาใช้ใน

งานทาง การพัฒนายานยนต์รวมถึงการให้
ความรูก้ บั ประชาชนด้านความปลอดภัยในการ
ใช้ถนน ทัง้ สองมีเป้าหมายร่วมกันทีจ่ ะแก้ปญ
ั หา
สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงและปัญหาเรือน
กระจกรวมทั้งการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม
ยัง่ ยืน ให้เรียบร้อยภายในปี 2573 โครงการแรก
ทีท่ างการเนเธอแลนด์ทำ 
� คือทางจักรยานทีใ่ ช้

– Manual of Uniform Traffic Control Devices
– revision 1 revision 2 edition ได้ที่ เวบของ
MUTCD ฟรี เป็น pdf file 862 หน้า

เปลี่ยนระบบป้ายทางออก
ทางด่วน
เมือ่ ปี 2552 Federal Highway Administration, FHWA ได้ปรับปรุงคูม่ อื เครือ่ งหมาย
จราจร Manual of Uniform Traffic Control
Devices, MUTCD ใหม่  มีการเพิม่ ความเด่นให้
กับป้ายจราจร เช่น ป้ายที่เพิ่งติดตั้งใหม่ จะมี
New อยูข่ า้ งบนป้าย หรือมีธงสีแดง ปักอยูบ่ น
ป้าย ให้คนสังเกต มีการปรับเปลีย่ นรูปแบบของ
ป้ายหยุด STOP sign เช่น เพิม่ แถบสะท้อนแสง
สีแดงตามยาวของเสาป้าย ให้เห็นป้ายเด่นชัดขึน้
มีการระบุให้หยุด หรือชะลอตรงจุดก�ำหนด เพือ่
ให้คนข้ามทางตรงจุดทีก่ ำ� หนด หรือคนข้ามทาง
ตรงทางข้าม ปรับสีของเครือ่ งหมายจราจรบน
ผิวทาง อีกเรือ่ งคือ ป้ายทางออกทางด่วนต่าง
ระดับ  Exit sign ที่เดิมใช้เลขที่เรียงตามล�ำดับ
ทางออกที่ 1 2 ... ไปเรือ่ ยๆตามล�ำดับต�ำแหน่ง
ของทางแยกต่างระดับ มาเป็นป้ายทางออกที่
ประกอบด้วยป้ายบอกจุดหมายทีแ่ ยกออกไป

พลังงานแสงอาทิตย์ในการให้แสงสว่าง ในเมือง
Krommenie ทางตอนเหนือของประเทศ ซึง่ เริม่
เมือ่ ปลายปี 2557 และอยูร่ ะหว่างการทดสอบ
เป็นเวลา 3 ปี ส่วน Caltrans จะเริ่มโครงการ
กับที่พักริมทางในเมือง Lebec บนทางหลวง
ระหว่างรัฐหมายเลข 5 เจ้าหน้าที่ของเนเธอ
แลนด์จะมาร่วมหารือปรึกษาและรวบรวม
ข้อมูลในการทดลองโครงการนี้ด้วย

ความปลอดภัยสนามบินกับ โดรน
ระยะทางจากทางออกไปถึงจุดหมายทีก่ ล่าวถึง   
เช่น ทางหลวงหมายเลข 1 ศรชีแ้ ยกซ้าย พร้อม
กับชือ่ แก่งคอยและบนป้ายนี้ มีปา้ ยอีกอันว่า  
exit 25 คือจากทางนี้ออกไปทางซ้ายไปยัง
ปลายทางแก่งคอย อีก 25 กม เป็นต้น เพือ่ ให้

คนใช้ทางสามารถวางแผนการเดินทางได้ดขี นึ้
และสะดวกกับผูก้ ำ� กับดูแลทีไ่ ม่ตอ้ งมาเปลีย่ น
เลขที่ล�ำดับทางแยกต่างระดับ เมื่อมีทางแยก
ต่างระดับก่อสร้างเพิ่มขึ้นใหม่ น่าที่ผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องป้ายจราจรควรศึกษาว่าการ
เปลีย่ นแปลงนัน้ มีอะไรบ้าง เพือ่ น�ำมาปรับระบบ
ของเราให้มคี วามทันสมัยด้วย เข้าไป down load

แผนที่ฉบับรับ AEC 2559 มีจำ�หน่ายแล้ว

สนามบินต่างๆ ในสหรัฐฯก�ำลังทดสอบ
ระบบป้องกันโดรนที่บินเข้ามาใกล้สนามบิน
เพือ่ ให้การบินมีความปลอดภัย เพราะในช่วงปี
ทีผ่ า่ นมา ได้พบเห็นโดรน บินใกล้เข้าสนามบิน
มามากกว่า 764 ครัง้ แม้จะมีระเบียบก�ำหนดให้
คนเล่ น เครื่ อ งโดรนห้ า มเล่ น ในบริ เวณใกล้
สนามบินในรัศมี 5 ไมล์ แต่ก็ยากที่จะควบคุม
ทั่วถึง โดยเฉพาะแถบชายฝั่งตะวันออก ที่มี
สนามบินมากและอยู่ใกล้กัน การจะให้ห่าง
สนามบินมากกว่า 5 ไมล์แถบจะไม่มีช่องว่าง
เลย การให้หมายเลขโทรศัพท์แก่ผู้เล่นโดรน
เพื่อสอบถามข้อมูล ก็เสี่ยงต่อปัญหาอื่นๆ ที่
อาจตามมา เช่นการโทรก่อกวนหรือหลอก
หนทางหนึ่งคือการส่งข้อมูลผ่านระบบแอพ
ซึ่งเครื่องโดรนส่วนมากมีอยู่แล้ว เพื่อเตือน
ผู้เล่นว่าเข้าไปในรัศมีของสนามบิน ถ้ามีการ
จัดท�ำให้ระบบนีง้ า่ ยสะดวกมากขึน้ คนใช้โดรน
ก็จะสนใจมาใช้งานแอพมากขึ้น เพราะทุกคน
อ่านต่อหน้า 2 >>
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อยากจะท�ำในสิง่ ถูกต้อง ทางผูค้ ดิ ระบบพยายาม
ที่จะปรับปรุงให้ระบบสามารถติดตามทิศทาง
การใช้โดรนของผู้ใช้ขณะนั้นได้ เพื่อแจ้งเตือน
มิให้เข้าเขตอันตรายต่อเครื่องบิน โดยเฉพาะ
แนวที่เครื่องบิน บินขึ้น หรือร่อนลง ต้องไม่มี
โดรนบินเข้ามาเด็ดขาด

สนามบินฮาวายต้องปรับปรุง
การบริหารจัดการ

คนทีไ่ ปใช้สนามบินนานาชาติ ฮอนโนลูลู
ต่างบ่นถึงบริการทีไ่ ม่ดี เหมือนฝันร้ายเมือ่ ต้อง
ไปใช้บริการเพือ่ เดินทาง สองสามปีทผี่ า่ นมามี
แต่ขา่ วไม่ดเี กีย่ วกับการไม่ปรับปรุงดูแลซ่อมแซม
สนามบิน การก่อสร้างทีล่ า่ ช้า การบริหารจัดการ
ทีแ่ ย่รวมถึงเรือ่ งแท๊กซีโ่ กงผูโ้ ดยสารหรือมีการ
ติดสินบน ท�ำให้ทางฝ่ายสภาผู้แทนของรัฐมี
แผนที่จะให้เอกชนหรือองค์กรใหม่มาบริหาร
จัดการสนามบิน แทนผูบ้ ริหารปัจจุบนั ทีแ่ ต่งตัง้
มาโดยนักการเมือง มันจะช่วยประหยัดงบประมาณ
และเพิม่ ประสิทธิภาพ แม้แต่กระทรวงการขนส่ง

อังกฤษ ปรับประเภทถนนใหม่
องค์กรการขนส่งของลอนดอน ได้จดั การ
แยกประเภทถนนในลอนดอนใหม่ตามลักษณะ
การใช้งาน เนือ่ งจากจ�ำนวนประชากรคาดว่าจะ
เพิม่ ขึน้ 1.5 ล้านคน ในอีก 15 ปีขา้ งหน้า ท�ำให้
กระทบต่อทีอ่ ยูอ่ าศัย โรงเรียน โรงพยาบาล และ
การเดินทางเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีการเดินทางใน
ลอนดอนมากถึง 21 ล้านเทีย่ วต่อวัน ท�ำให้เกิด
ปัญหา การเดินทางมากกว่าขีดความสามารถ
ทีถ่ นนจะรับได้ และยังต้องเตรียมพัฒนาโครง
ข่ายถนนเพิม่ ขึน้ เพือ่ รองรับความต้องการทีจ่ ะ
เพิม่ ขึน้ ในอนาคต จึงต้องมีการก�ำหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบถนน เพือ่ ให้
เอือ้ ต่อการเดินทางในอนาคต หลังมีการสัมนา
ของผูเ้ ชีย่ วชาญกว่า 400 ท่าน และท�ำ workshop
65 ครั้ง ในสองสามปีที่ผ่านมา ขณะนี้ด�ำเนิน
การใกล้จะแล้วเสร็จ โดยจ�ำแนกถนนตาม เพือ่
การเดินทาง (Movement) และตามสถานที่
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การใช้โดรนในงานทางโดย
AASHTO

กรมทางของรัฐต่างๆ ทั่วสหรัฐน�ำเอา
โดรนมาใช้ในกิจกรรมงานทางมากขึน้ เพือ่ ให้
การเดินทางปลอดภัย ลดความคับคัง่ การจราจร
และประหยัดงบประมาณ อย่างน้อยก็มถี งึ 33
รัฐที่ท�ำการวิจัยและศึกษาการใช้โดรนในงาน
ทาง เช่น ตรวจสภาพของสะพาน เคลือ่ นย้ายรถ
ทีช่ นกัน และตรวจสอบสินทรัพย์งานทาง ทาง
AASHTO ได้ตั้งกรรมการร่วมที่ประกอบด้วย
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการบิน (โดรน) และด้านงานทาง
เพือ่ ศึกษาวิจยั ถึงเทคโนโลยีของโดรน และเป็น
ของรัฐก็เห็นด้วยและน�ำเสนอความเห็นนี้ให้
พิจารณาแล้ว แต่กไ็ ม่ทงั้ หมดทีเ่ ชือ่ ว่าการปรับ
องค์กรแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น ฝ่ายที่สนับสนุน
กล่าวว่า เรามีแต่แผนและงบประมาณเตรียมไว้
หลายปีแล้ว แต่ไม่มีการด�ำเนินงานตามแผน
การทีต่ อ้ งการให้ปรับองค์กรเพือ่ ให้มกี ารด�ำเนิน
การปรับปรุงแก้ไขไปตามทีค่ วรท�ำมานานแล้ว
ต้องได้คนที่พร้อมท�ำงานมาเป็นผู้บริหาร
(place) ทีเ่ ป็นพืน้ ทีส่ าธารณะ พืน้ ทีท่ างเศรษฐกิจ
ส�ำคัญ ทีอ่ ยูอ่ าศัย โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น
โดยแบ่งระดับการเคลือ่ นทีเ่ ป็น 3 ระดับ (มีการ
เดินทางเคลือ่ นทีน่ อ้ ยไปมาก)  และ (ความหนา
แน่นของ) การใช้พนื้ ทีเ่ ป็น 3 ระดับเช่นกัน ท�ำให้
มีการจ�ำแนกประเภทถนนออกเป็น 9 ประเภท
คือ Core Road, High Road, City Hub,
Connector, High Street, City Street, Local
street, Town Square และ City place. โดย
พิจารณารูปแบบหรือประเภทถนนให้สอดคล้อง
กับการใช้พนื้ ที่ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สหรัฐฯไม่สนใจพัฒนาขนส่ง
สาธารณะ
ทางการประกาศจะปิดงดให้บริการ
รถไฟใต้ดนิ เป็นเดือน เนือ่ งจากการซ่อมบ�ำรุง
รักษาทีค่ อ่ ยท�ำทีละน้อยนัน้ ไม่ทนั การ เมือ่ 16
มีนาคม ทางการพบว่าระบบไฟฟ้าทีอ่ ย่างน้อย
26 จุดมีสภาพไม่ปลอดภัย ท�ำให้รถไฟใต้ดิน
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ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการใช้
โดรนในงานทางของกรมทางรัฐต่างๆ โดยการ
ใช้โดรนนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับ
ของ FAA ที่คาดว่าจะเสร็จสมบูรณในเดือน
กรกฎาคม ปีนี้ รัฐมิชแิ กน หลังจากทดลองใช้งาน
มากว่า 2 ปี ยืนยันว่าการใช้โดรนปลอดภัย
เชื่อถือได้และประหยัดในการตรวจสภาพการ
จราจร สามารถเก็บภาพในซอกหลืบแคบๆ ของ
โครงสร้างสะพานได้ เปรียบเทียบการตรวจสภาพ
พื้นสะพานแบบเดิมที่ต้องใช้คน 4 คน พร้อม
เครือ่ งจักรหนัก ใช้เวลา 8 ชัว่ โมงและงบประมาณ
ราว 4,600 ดอลลาร์ แต่เมือ่ ใช้โดรน ใช้คนเพียง
2 คน เสียเวลา 2 ชัว่ โมง และงบเพียง 250 ดอลลาร์
ช่วยให้คนงานไม่ตอ้ งท�ำงานในภาวะเสีย่ งอันตราย
ไม่ตอ้ งปิดการจราจร และได้ขอ้ มูลสภาพสะพาน
ในปัจจุบันนั้นด้วย ทาง AASHTO ตั้งใจจัดท�ำ
คูม่ อื การใช้โดรนในงานทางขึน้ เพือ่ ให้รฐั ต่าง
ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ต้องปิดการบริการทัง้ ระบบไป 24 ชม ประชาชน
กว่าเจ็ดแสนคนที่ใช้บริการทุกวันต้องหาวิธี
เดินทางอื่น หลังจากนั้นสองวัน เกิดไฟฟ้าลัด
วงจรอีก เมือ่ กันยายน 2558 เกิดเหตุรถต้องหยุด
ในอุโมงค์เพราะเหตุไฟไหม้ และคนโดยสารถูก
รมด้วยควันไฟกว่าชัว่ โมง มีหญิงคนหนึง่ เสียชีวติ
ถ้านับย้อนหลังไป 6 ปี มีคนตายไป 15 คน จาก
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 7 ครั้ง ระบบต่างๆที่เปิดใช้
งานมาตั้งแต่ 2519 มีสภาพทรุดโทรมลง และ
กระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยูข่ องคน
ท�ำให้เสื่อมถอยตามไปด้วย ท�ำไมประเทศถึง
ปล่อยให้ระบบขนส่งสาธารณะถดถอยมากถึง
เพียงนี้ ทางสมาคมวิศวกรรมโยธาสหรัฐฯ ให้
คะแนนโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐฯที่ระดับ
D+ เนื่องจากขาดการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง
สะพานกว่า เจ็ดหมืน่ แห่งต้องได้รบั การซ่อมแซม
และต้องใช้เงินถึง 7 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อมา
ดูแลระบบขนส่งทางบกเท่านั้น เปรียบเทียบ
ระบบรถไฟฟ้าอเมริกากับยุโรป สวิทเซอร์แลนด์  
ที่นั่นเขาใช้ตั๋วใบเดียวเดินทางได้ทั้งรถไฟ รถ
โดยสาร รถราง สะอาดและประสิทธิภาพดี
ประชาชนเขาใช้ระบบการขนส่งสาธารณะไป
ในที่ต่างๆ มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเมือง
ถ้าเปรียบเทียบกับนานาประเทศทั่วโลกแล้ว
อเมริกาล้าหลังมาก นัง่ เครือ่ งบินจากโซล หรือ
เซี่ยงไฮ้เข้าไปยัง สนามบิน LA เหมือนมาจาก
โลกที่หนึ่งไปยังโลกที่สาม ยิ่งถ้านั่งเครื่องบิน
จากซูรกิ หรือเมืองอืน่ ๆ ในยุโรปไปทีส่ นามบิน
JFK ที่นิวยอร์คแล้ว เหมือนบินจากอนาคตสู่

สมัครเป็นสมาชิกสมาคมทางหลวงได้ตามที่อยู่ของสมาคม
ตลอดชีพ เพียง 800 บาท

อดีต พอถึงสนามบินดังกล่าวแล้วจะเจอปัญหา
รถสาธารณะที่จะเข้าเมืองไม่เพียงพอ ยังไม่มี
รถไฟฟ้าจากสนามบินเข้าเมืองแม้จะเปิดใช้
งานสนามบินมาแล้ว 40 ปี การจัดล�ำดับคุณภาพ
โครงสร้างพืน้ ฐานประเทศต่างๆ สวิทเซอร์แลนด์
มาอันดับหนึง่ สหรัฐฯ เป็นที่ 16 ต�ำ่ กว่าฝรัง่ เศส
และสเปน ความด้อยคุณภาพนี้ส่งผลให้เกิด
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ต้องใช้เงินมากขึน้
ถึง 120,000 ล้านต่อปีส�ำหรับน�้ำมันเชื้อเพลิง
ที่เผาพลาญไปและเวลาที่ต้องสูญเสียไปด้วย
คู่แข่งในโลกต่างลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
น�ำหน้าสหรัฐฯไปมาก แม้ว่าสหรัฐฯ จะใช้งบ
ประมาณมากมายในด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน แต่
มันไม่ตรงเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพราะนโยบายและการตัดสินใจมักอิงไปทาง
ด้านการเมืองมากกว่าค�ำนึงถึงเศรษฐกิจของชาติ
ไม่คดิ ถึงชนส่วนมากของประเทศ เงินสนับสนุน
มาจากกองทุนเพือ่ พัฒนาทางหลวง ซึง่ ได้มาจาก
ภาษีนำ�้ มันเชือ้ เพลิง 18.4 เซนต์ตอ่ แกลลอน
ไม่มกี ารปรับเพิม่ มานับตัง้ แต่ปี 2536 ประกอบ
กับเทคโนโลยีรถยนต์ทปี่ ระหยัดเชือ้ เพลิงมาก

ขึน้ ท�ำให้รายได้ภาษียงิ่ ลดลง ไม่มนี กั การเมือง
คนใดกล้าเสนอเพิ่มภาษีน�้ำมัน แม้ในภาวะที่
ราคาตกต�ำ่ มากอย่างปัจจุบนั มีเหตุผล 4 ประการ
ที่ท�ำให้การขนส่งสาธารณะในเมืองถดถอย
1. การที่คนอเมริกันนิยมใช้รถส่วนตัว
มากกว่ารถสาธารณะ ต่างกับยุโรปทีร่ าคาน�ำ้ มัน
แพง และข้อจ�ำกัดในการใช้ที่ดิน ท�ำให้คนอยู่
อย่างแออัดในเมือง การเติมโตของชุมชนจะอยู่
ใกล้เส้นทางขนส่งมวลชน ท�ำให้มีการใช้มาก
ต่ า งกั บ สหรั ฐ ฯที่ ชุ ม ชนเจริ ญ เติ บ โตไปตาม
ทางด่วนทางหลวง รัฐมุง่ ลงทุนพัฒนาทางหลวง
มากกว่า นอกจากนีย้ งั มีการขัดขวางกันระหว่าง
พรรคการเมือง
2. เนื่องจากผังเมืองออกแบบมาเพื่อ
การใช้รถยนต์ การขนส่งสาธารณะทีด่ ำ� เนินการ
โดยเอกชนต้องขาดทุนล้มหายไป รัฐบาลท้องถิน่
เข้ามาท�ำการแทน นัน่ หมายถึง ค่าใช้จา่ ยทีส่ งู แต่
รายได้ต�่ำ ขณะที่คนใช้รถยนต์ ไม่ต้องแบกรับ
ภาระสังคมด้านที่ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุคนเจ็บ
พิการ รัฐต้องดูแลรักษา และด้านกระทบสิ่ง
แวดล้อมจากมลภาวะในการใช้รถ

3. โครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆทีม่ อี ยู่ ใช้งาน
มานานมาก โดยไม่มีการดูแลรักษาซ่อมแซม
หรือปรับปรุงให้ดขี นึ้ เพราะงบประมาณจ�ำกัด
ระบบขนส่งมวลชนทีส่ ร้างขึน้ ใหม่ ก็ตอ้ งใช้เงิน
จ�ำนวนมากในการดูแลรักษา แต่ก็ไม่ได้รับ
ความสนใจหลังจากการถ่ายรูปตัดริบบิ้นเปิด
ใช้งานไปแล้วของนักการเมือง เฉพาะเมืองชิก
คาโก ได้ใช้เงินกว่า 5 พันล้านดอลลาร์เพือ่ ปรุง
ปรุงมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานให้ดีขึ้นใน
เวลา 5 ปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังต้องการอีกถึงหนึ่ง
หมืน่ สามพันล้าน เมืองต่างๆทัง้ สหรัฐฯยังขาด
งบดูแลรักษาอีกมากถึง แปดหมื่นหกพันล้าน
ดอลลาร์
4. ความเห็นแก่ตัวมากกว่าเพื่อส่วน
รวม ทุกคนอยากสะดวกสบาย ด้วยการใช้รถ
ส่ ว นตั ว แต่ ห ากมี ก ารพั ฒ นาระบบขนส่ ง
สาธารณะให้ดี ประชาชนอาศัยอยู่ในเมืองที่
ค่อนข้างแออัด สามารถเดินไปมาติดต่อกันได้
ระบบขนส่งสาธารณะก็จะมีความหมายและมี
การใช้มากขึน้

GOOGLE ร่วมกับการรถไฟสหรัฐส ฯ่ ง
แสดงจุดตัดรถไฟในแผนที่

ผู้เชี่ยวชาญด้านจราจรมาร่วมช่วย
ตรวจดู ร ะบบสั ญ ญาณไฟว่ า มั น
ในสหรัฐฯมีคนเสียชีวิตตรงทางข้าม เหมาะสมในการเตือนคนใช้ทางตอนข้ามทาง
ถนนตัดทางรถไฟทีม่ อี ยูถ่ งึ 225,000 แห่ง ถึงปี รถไฟหรือไม่ และแน่นอน คนใช้รถต้องเคารพ
ละสองร้อยกว่าคน ท�ำให้ผวู้ า่ การรถไฟคนใหม่   กฎระเบียบด้วย คือหยุดทันทีเมือ่ เห็นสัญญาณ
Sarah Feinberg ให้ความสนใจที่จะปรับปรุง ไฟแดงวาบขึน้ ขณะทีไ่ ม้กนั้ ก�ำลังลดลงมา การ
เรื่องนี้ จากการวิเคราะห์พบว่าจ�ำนวนรถและ เตือนจากโทรศัพท์เป็นอีกหนทางหนึง่ ทีจ่ ะช่วย
ขบวนรถไฟผ่านทางตัดมากขึน้ และเทคโนโลยี ลดอุบัติเหตุ โดยการรถไฟจะร่วมกับ Google  
เก่าๆ เริ่มใช้งานไม่ได้ผล ทางการต้องตรวจดู จัดท�ำแผนทีแ่ สดงต�ำแหน่งของจุดตัดทางข้าม
ความเรียบร้อยของระบบสัญญาณทีจ่ ดุ ตัดให้ ทางรถไฟกับทางหลวง ทั่วสหรัฐฯ และมันจะ
ได้เดือนหนึง่ ไม่นอ้ ยกว่า ห้าพันแห่ง มันช่วยลด ส่งสัญญาณเตือน เมือ่ ผูข้ บั รถเข้าใกล้จดุ ตัดทาง
อุบตั เิ หตุลงได้มาก ทางผูว้ า่ ต้องการให้ทางการ รถไฟ

สะพานข้ามถนนพังใน กัลกัตตา
อินเดีย
สะพานข้ามทางทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
ทางตอนเหนือของเมืองกัลกัตตา ทีเ่ ป็นแหล่ง
ชุมชนหนาแน่น ได้พงั ทะลายลงมา โดยยังไม่
ทราบสาเหตุ มีคนตายอย่างน้อย 14 คน และทับ
คนอยูใ่ ต้สงิ่ ปรักหักพังอีกกว่า 150 คน คาดว่า

ดับเพลิง ร่วมในการช่วยเหลืออยูด่ ว้ ย ทางข้ามนี้
ยาว 2 กม. และตามแผนต้องก่อสร้างเสร็จตัง้ แต่
เมือ่ สามปีทแี่ ล้ว แต่กท็ ำ� งานล่าช้ามาเรือ่ ยๆ พืน้ ที่
ประสบภัยเป็นชุมชนหนาแน่นมาก มีอาคาร
ข้างเคียงหนาแน่น เป็นอุปสรรคต่อการใช้เครน
เข้าไปเคลียร์พนื้ ที่ ต้องใช้รถตักและรถขุดช่วย
ขุดถอนสิง่ ปรักหักพัง และเอาตัวท�ำลายคอนกรีต
กับเครือ่ งตัดเหล็กมาช่วยทุบรือ้ เนือ่ งจากการ
ประสานงานทีไ่ ม่ดใี นการกูภ้ ยั ช่วยเหลือครัง้ นี้
คาดว่า อาจมีคนตายเพิ่มมากขึ้น

การพัฒนาทาง
จะมีคนตายเพิ่มขึ้นอีก รถหลายคันถูกทับอยู่
ด้วยโดยทีค่ นนัง่ มาในรถยังไม่สามารถออกจาก
รถได้ พื้นที่ใต้สะพานที่ก�ำลังก่อสร้างใช้เป็น
พืน้ ทีค่ า้ ขายกันด้วย จึงมีคนทีค่ า้ ขายถูกทับอยู่
ใต้ซากนีด้ ว้ ย ทางการต้องใช้เครือ่ งจักรหนักมา
รือ้ เพือ่ ช่วยคน แต่ปริมาณคอนกรีตมาก ทหาร
และหน่วยกูภ้ ยั ร่วมกับต�ำรวจท้องทีแ่ ละเจ้าหน้าที่

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

ฟิลิปปินส์ ทางกรมโยธาธิการท�ำการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางด่วนและก�ำแพง
กันคลืน่ ทะเล ของทางด่วน สาย Laguna ระยะ
ทาง 47 กม. มูลค่าราว 2,650 ล้านดอลลาร์
จากทีม่ ผี ผู้ า่ นการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดราคา
3 ราย ผลปรากฎว่าไม่มีผู้เสนอราคาได้งาน
งานก่อสร้างประกอบด้วยการถมทะเลเพื่อ

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
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โครงการนี้ ทางราชการต้องทบทวนใหม่ เพราะ
มันไม่เหมาะสม ความเสี่ยงในการลงทุนของ
เอกชนสูงมาก และการให้สมั ปทานนัน้ ไม่คมุ้ ค่า
กับภาคเอกชนทีจ่ ะมาลงทุน ผูเ้ สนอราคาบาง
รายถึงกับบอกว่า การประมูลใหม่คงต้องให้
ผ่านการเลือกตั้งใหม่ไปก่อน.
ขยายพืน้ ที่ จ�ำนวน 700 แฮกเตอร์ สะพาน สถานี
สูบน�้ำและประตูป้องกันน�้ำท่วม ทางด่วนเอง
คาดว่าจะต้องใช้ค่าก่อสร้างราว 860 ล้าน
ดอลลาร์ จะช่วยลดเวลาเดินทางจากเมืองหลวง
มนิลา ไปยัง Laguna ทีเ่ ดิมต้องใช้เวลา 90 นาที
ให้เหลือเพียง 35 นาที ช่วยให้การจราจร
คล่องตัวมากขึ้น และป้องกันน�้ำท่วม ระหว่าง
Taguig และ Los Banos การล้มเหลวของการ
ประกวดราคา มาจากการทีเ่ ป็นโครงการความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน (PPP) ทีใ่ หญ่
มากทีส่ ดุ ทีเ่ คยมีมา และต้องกังวลถึงผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเฉพาะจะท� ำ อย่ า งไรกั บ
ชาวประมงที่ต้องย้ายถิ่นไปจากพื้นที่ท�ำมา
หากินเดิม ผู้เสนอราคารายหนึง่ แจ้งกับสือ่ ว่า

ในมาเลเซีย โครงการก่อสร้างทางสาย
ใหม่ และปรับปรุงโครงสร้าง ทางแยกเดิม ที่
Pantu junction และ วงเวียนเดิม ที่ Serian  
ระหว่าง Sarawak Pan –  Borneo  มลู ค่า  359.43
ล้านดอลลาร์ได้ลงนามสัญญากับผูร้ บั เหมาร่วม
ระหว่าง Kimlun และ Zecon โครงการนี้คาด
ว่าจะแล้วเสร็จราวมีนาคม 2563
**** ไม่แน่ใจว่าค่าซ่อมกับราคารถทีจ่ ะ
ขายได้นั้น มันจะคุ้มกันไหม

2

1

หนุม่ ออสซีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องขาย
รถสปอร์ตหรู ลัมโบกีนี่ ของเขา ทั้งที่
เสียดายอย่างยิง่ และเพือ่ แสดงสมรรถณะของ
รถหรูนี้ให้กับคนที่จะซื้อ เขาจึงขับรถพาคนที่
จะซื้อวิ่งไปบนถนน ด้วยความเร็วสูงเพื่ออวด
คุณภาพรถ แต่ด้วยสมรรถณะของรถที่ดีกว่า
ความสามารถในการขับรถของเขา เขาขับรถ
พุง่ ออกนอกทางเข้าไปในพุม่ ไม้ขา้ งทาง รถพัง
เสียหายมาก แต่โชคดีทั้งเขาและคนที่จะซื้อ
บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านัน้ คราวหน้าคงขับระวัง
มากกว่านี้
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ในการแข่งขันขี่จักรยานในยุโรป
ขณะที่นักจักรยานปั้นเต็มที่เพื่อไปให้
ถึงเส้นชัย พลันทุกคนต้องแปลกใจเมือ่ เห็นรถ
ถังวิง่ ขนานมาข้างๆด้วยความเร็วพอๆกัน จนถึง
ทางโค้งจักรยานทั้งหลายเลี้ยวไปตามโค้ง แต่
รถถังวิง่ ตรงเข้าไปทีพ่ มุ่ ไม้ตลุยฝุน่ ตลบต่อไป แต่
ในแคนนาดานีย่ งิ่ แปลกกว่า ทีน่ กั แข่งจักรยาน
ทั้งหมดหลงทางเลี้ยวผิดเส้นทาง จนในที่สุด
ทั้งหมดต้องเลี้ยวกลับเพื่อกลับสู่เส้นทางเดิม
***** นี่แสดงถึงคนจัดการแข่งขันไร้
ประสิทธิภาพ ไม่มเี ครือ่ งหมายก�ำกับให้ชดั เจน
ปล่อยให้รถถังเข้ามาบนเส้นทางแข่งขัน ดีนะที่
ผูค้ นไม่แตกตืน่ นึกว่าทหารออกมาจัดระเบียบ

ไทย ทางหลวงสายหลักหลายสายที่
เชือ่ มโยงเมืองส�ำคัญ จะเริม่ ท�ำการก่อสร้างใน
อีก 5 ปีข้างหน้า ได้แก่ ทางสาย บางใหญ่ –
กาญจนบุรี สายนครราชสีมา – บางปะอิน โดย
ทางสายบางใหญ่คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างราว
ธันวาคม ขณะทีส่ าย บางปะอิน – นครราชสีมา
จะเริ่มก่อสร้าง พฤษภาคม 2559 นี้ รวมทั้ง
สองโครงการมูลค่าราว 126,940 ล้านบาท
เวียดนาม ทางการเวียนนามต้องหา
แหล่งทุนราว 8,320 ล้านดอลลาร์ มาเพือ่ พัฒนา
ทางหลวง จ�ำนวน 18 โครงการ ในจ�ำนวนนี้
มีอยู่ 11 โครงการเป็นสัญญาแบบ BOT หรือ
BT โครงการทีร่ ฐั บาลใช้งบประมาณตัวเอง คือ
ทางด่วนสาย  Cam Lo-La Son BT โดยระยะ
ทางทั้งหมด 18 โครงการ ราว 643 กม
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หนุ่มอังกฤษอีกคน จ�ำไม่ได้ว่าเขา
จอดรถโฟลค์ของเขาไว้ทไี่ หน หลังจาก
กลับออกมาจากงานเลี้ยง เขาเที่ยวตามหา
ทั้งจากเมืองที่เขาอาศัยอยู่ กับที่จัดงาน ซึ่ง
ห่างกัน 144 กม. สุดท้ายมีคนพบรถคันนีจ้ อด
อยู่ที่ศูนย์การค้า นอกจากเสียเวลา เสียสติ
แล้ว เขายังต้องเสียค่าจอดรถให้ศูนย์การค้า
อีกจ�ำนวนหนึ่ง
**** ทีหลังจ�ำไว้ จอดรถที่ไหน เซลฟี่
รถกับบริเวณทีจ่ อดไว้ อย่างนีร้ บั รอง เมายังไง
ก็ไม่ลืมว่าจอดรถไว้ที่ไหน

