ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559

เครื่องจักรปูผิวใหม่
บริษทั ผลิตเครือ่ งจักรต้องปรับมาตรฐาน
การผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้าน
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม การปล่อยมลภาวะของ
เครือ่ งจักร ทีเ่ พิง่ ก�ำหนดใหม่โดยสหภาพยุโรป
และปรับให้เข้ากับสภาพการท�ำงานของประเทศ

ก�ำลังพัฒนาต่างๆ อย่างบริษัท Ammann ได้
ปรับปรุงทัง้ เครือ่ งจักรปูผวิ แบบล้อยางและแบบ

การท�ำงาน ให้สามารถประสานกับรถบรรทุกที่
ขนส่งวัสดุมวลรวมได้ เพือ่ ให้การจัดส่งมวลรวม
มาให้เครือ่ งปูอย่างสม�ำ่ เสมอไม่ขาดตอน หรือไม่
ต้องมาจอดรอจนมวลรวมเย็นลง แผงหน้าปัตย์
ควบคุมสะดวกมากขึ้น เห็นชัด และสามารถ
สายพาน ให้รองรับกฎคุมเข้มเรือ่ งปล่อยมลภาวะ ใช้ประมวลผลเพื่อให้การปูผิวมีประสิทธิภาพ
และได้ปรับเดือยเกลี่ยวัสดุให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ทีส่ ดุ มีอปุ กรณ์เพือ่ ท�ำความสะอาดเครือ่ งจักร
หลั ง เลิ ก ใช้ ง าน
จากผ่าศูนย์กลาง 10 ซม. เป็น 12 ซม. เพือ่ ให้การ
เช่น มีทปี่ ดั กวาด
เกลี่ยวัสดุได้สม�่ำเสมอเต็มหน้าการปูผิว โดย
รวมวัสดุ และมี
ไม่เกิดการแยกตัว segregation  มีมาตรตรวจ
โฟมมาท�ำความ
จับสภาพการเกลี่ยว่าทั่วถึงหรือไม่ด้วย ระบบ
สะอาดกะบะจุ
ไฮโดรลิกที่ใช้เพื่อยื่นตัวปูผิวออกไปให้กว้าง
มวลรวม
กว่าปกติ จะช่วยควบคุมให้ทำ� งานเหมือนส่วน
ตัวปูปกติ การป้อนวัสดุสามารถควบคุมด้วยคน
แทนระบบอัตโนมัติ เพือ่ ให้มนั เกลีย่ ไปด้านใด
ด้านหนึง่ เฉพาะ บางบริษทั ได้พฒ
ั นาระบบควบคุม

พัฒนาการวัสดุแอสฟัลต์
ประเทศอินเดียมีการพัฒนาทางหลวง
เพิม่ มากขึน้ จึงมีการใช้แอสฟัลต์มากขึน้ ท�ำให้
ผู้ผลิตแอสฟัลต์หลายรายเข้าไปตั้งโรงงานใน
อินเดีย หนึง่ ในนัน้ คือ Porner ของออสเตรเลีย
ตั้งโรงงานผลิตแอสฟัลต์ขึ้นที่ เมือง Bathinda
ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย มีกำ� ลังผลิต วัสดุเก่า (Recycling Asphalt Pavement, RAP)
3 ล้านตันต่อปี คิดเป็นร้อยละ 65 ของผลผลิตทัง้ ร้อยละ 40 ท�ำให้คา่ งานถูกลงร้อยละ 10  โดย
ประเทศ นับเป็นโรงงานใหญ่อนั ดับที่ 5 ของประเทศ กระบวนการนี้ จะผสมสารพวก ไฟเบอร์ plastoก�ำหนดเปิดโรงงานได้ในปี 2560 โรงงานนีส้ ามารถ metic หรือ elastometric polymer พาราฟิน น�ำ้
ผลิต modified asphalt ชนิดต่างๆ ด้วย
และสารผสมเพิม่ เพือ่ ใช้กบั แอสฟัลต์ธรรมดา
โรงงานผลิตพวกสารโพลีเมอร์จากอิตาลี และท�ำการผสมด้วยอุณหภูมิต�่ำได้
Iterchimica ก็เข้าไป
เชลล์ โดยบริษัท SAPREF
ตัง้ โรงงานในอินเดีย
เริ่ ม ผลิ ต ยางแอสฟั ล ต์ ป ระเภท
โดยน�ำเอาระบบผลิต
10/20 pen ที่เมืองเดอเบิล อัฟริกา
Polyfunctional Polyใต้ ตัง้ แต่ปี 2558 เป็นยางแอสฟัลต์
metric Systems,
เกรดแข็งมากเพือ่ ใช้ในพืน้ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
PPS ซึง่ เป็นกระบวน
สูงมากๆ หลังจากทดลองใช้ในโครงการ
การผลิต Polymer
ก่อสร้างต่างๆ แล้วได้ผลดีเป็นทีพ่ อใจ
modified bitumen
มาก ผิวทางแข็งแรงรับปริมาณจราจร
อีกวิธหี นึง่ เพือ่ ผลิต
และน�้ำหนักได้เพิ่มมากขึ้นโดยเกิด
แอสฟัลต์ทใี่ ช้กบั งาน
ร่องล้อน้อยมาก แค่ 0-2 มม.
recycling พวกทีใ่ ช้

แผนที่ฉบับรับ AEC 2559 มีจำ�หน่ายแล้ว

สารเพิ่มผสม SYLVAROAD RP 1000
เพื่อใช้ในงาน Recycling โดยผสมกับวัสดุเดิม
ที่ขุดขึ้นมา ร้อยละ 70 กับสารผสมเพิ่มนี้แล้ว
จะได้มวลผสมที่มีคุณภาพเหมือนมวลผสม
ด้วยวัสดุใหม่ๆ และสามารถบดทับได้แน่นดีแม้
ที่อุณหภูมิ 115 องศา ซี ซึ่งต�่ำกว่ามาตรฐาน
ก�ำหนด และทนทานไม่แตกร้าวง่ายๆ สาร SYLVAROAD RP 1000 นีท้ ำ� มาจาก Crude Tall oil
และ Crude Sulphate Turpentine

การศึกษาเพื่อเพิ่มขนาด และน�้ำ
หนักบรรทุกของรถบรรทุก

กระทรวงการขนส่ ง สหรั ฐ ฯได้ เ ผย
รายงานการศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มขนาดและ
น�ำ้ หนักบรรทุกของรถบรรทุก โดยสรุป ก็ยงั ไม่
ได้ความแน่นอน ยังต้องมีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพิม่ เติมอีก เพือ่ หาผลกระทบของรถบรรทุกที่
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มีขนาดใหญ่ขนึ้ และน�ำ้ หนักบรรทุกเพิม่ ขึน้ ต่อ
ระบบการขนส่งและการจราจรบนทางหลวง ทัง้ นี้
เพราะยังขาดข้อมูลอีกมากท�ำให้การศึกษาพบ
ว่ายังไม่มคี วามจ�ำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงระเบียบ
ข้อบังคับ จนกว่าจะได้ขอ้ มูลทีย่ งั ขาดหายอยูม่ า
วิเคราะห์ดกู อ่ น ในการศึกษานี้ ได้มกี ารทบทวน
รายงานศึกษาเดิมทีท่ ำ� ไว้ ทัง้ ของรถตามข้อบังคับ
เดิม และทีม่ ขี นาดและน�ำ้ หนักบรรทุกมากกว่า
และท�ำการศึกษาตามทีก่ ระทรวงก�ำหนดมา คือ
ต้องรวมรถบรรทุกพ่วง 6 เพลา และประเภทอืน่ ๆ
ด้วย โดยการศึกษาต้องค�ำนึงถึง
1. ความปลอดภัย และสถิตกิ ารชนกันของ
รถบรรทุก สถานภาพของรถ ด้านเสถียรภาพ
และการควบคุมรถ การตรวจสอบ และรูปแบบ
พฤติกรรมหรือลักษณะท�ำผิดฝ่าฝืนของรถ
บรรทุก
2. อายุการใช้งานของผิวทาง ทีจ่ ะกระทบ
จากน�้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มมากขึ้น
3. สถานภาพของสะพาน ทีอ่ อกแบบไว้

ทางหลวง I-70 ปิดบ่อย
ทางหลวงระหว่างรัฐหมายเลข I-70 ช่วง
ทีต่ ดิ ต่อระหว่าง เด็นเวอร์ กับยูทา่ ต้องปิดการ
จราจรบ่อยมากเนือ่ งจากภัยทางธรรมชาติ ทัง้
หิมะตกหนัก หินถล่ม และไฟไหม้ นักการเมือง
ผู้แทนหลายคนรู้ถึงความยากล�ำบากของการ
เดินทางบนทางหลวงสายนี้ บางครั้งต้องติด
ค้างอยู่ที่ๆพักเดินทางนานหลายชั่วโมงเพื่อ
รอให้ เ คลี ย ร์ สิ่ ง ถล่ ม บน
ทางออกไปก่อน หลายคน
ยอมพั ก ในเมื อ งเพื่ อ ไม่
ต้องไปเสี่ยงติดพายุหิมะ
หรือ หิมะถล่มลงบนถนน
ผู้คนที่ต้องขับรถผ่านช่วง
Western Slope ประสบกับ
ปัญหาทางหลวงช่วงนี้ปิด
บ่ อ ยมากถึ ง ร้ อ ยละ 69
ตลอดเวลาสี ป ี ที่ ผ ่ า นมา
ตามข้อมูลของกรมทางรัฐ
โคโลราโด้ บางช่วงของทาง
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ตามข้อมูลน�้ำหนักบรรทุกเดิม
4. กฎข้อบังคับต่างๆเกีย่ วกับการควบคุม
ขนาดและน�้ำหนักบรรทุกของรถบรรทุก
จุดมุ่งหมายของการศึกษามิได้ต้องการ
เพิม่ ขนาดหรือน�ำ้ หนักบรรทุก แต่ตอ้ งการทราบ
ถึงผลกระทบจากการเพิ่มขนาดและน�้ำหนัก
บรรทุก โดย
ศึกษาว่าการเพิม่ ขนาดและน�ำ้ หนักบรรทุก
จะกระทบต่อการขนส่งด้วยรถบรรทุกประเภทใด
ต่อถนนประเภทใด และการขนส่งระบบ Mode
ใดบ้าง การเปลีย่ นประเภทรถบรรทุก หรือ mode
การขนส่ง ผลกระทบต่อความมัน่ คงแข็งแรงของ
ถนน สะพาน การบังคับใช้กฎหมายควบคุม และ
รูปแบบของการฝ่าฝืน กระทบต่อการสิน้ เปลือง
น�้ำมันเชื้อเพลิงและมลภาวะอากาศอย่างไร
      ทางรัฐในภาคตะวันตก ได้นำ� เอารถบรรทุก
Longer Combination Vehicle LCV มาใช้งาน
กันแล้ว ผลเป็นอย่างไร รัฐต่างๆมีการปรับปรุง
ตามอย่างไรบ้าง เพียงใด
      การศึกษานี้ ข้อมูลที่ยังขาดยู่ คือ ขนาด
เครื่องยนต์เกี่ยวข้องกับการชนกันอย่างไร
เพียงใด สถิติน�้ำหนักบรรทุกจริงรวม จ�ำนวน
เพลา และระยะห่างระหว่างเพลาของรถบรรทุก
ต่างๆ ทีว่ งิ่ อยูบ่ นทางหลวง สถิตกิ ารชนกันของ
รถบรรทุกทีม่ ขี นาดและน�ำ้ หนักบรรทุกมากกว่า
ปกติ
ทีต่ ดิ ต่อระหว่าง Vail และอุโมงค์ ไอเซนต์เฮาว์
- จอนห์สนั มีการปิดถนนมากถึง 280 ครัง้ ระหว่าง
1 มิย 2555 ถึง สิ้นปี 2558 นับเป็นร้อยละ 47
ของการปิดถนนทัง้ หมด เพราะทางช่วงนี้ จะปิด
การจราจรเฉลีย่ ทุกๆ 2.4 วัน ด้วยเหตุนที้ างกรม
ทางรัฐจึงติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่
ตรวจสภาพอากาศ และสภาพถนนแล้วรายงาน
เข้าศูนย์เพือ่ น�ำรถกวาดหิมะออกไปท�ำงาน กับ
แจ้งเตือนผูใ้ ช้ทางล่วงหน้าหากต้องปิดการจราจร
จากข้อมูลที่รวบรวมไว้ มี
การปิดทางหนึง่ ช่องจราจร
เป็นจ�ำนวน 600 ครัง้ รวม
เวลา 1,076 ชั่วโมง 32
นาที ราวร้อยละ 12 ของเวลา
เหล่านัน้ เป็นการปิดทางด่วน
ทัง้ หมด ช่วง Vail pass เป็น
อันดับหนึง่ ปิดถนน 91 ครัง้
รวมเวลา 123 ชั่วโมง ช่วง
Glenwood canyon ปิดถนน
43 ครัง้ รวมเวลา 92.5 ชัว่ โมง
ส่วนช่วง Glenwood Spring
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พัฒนาทางเพื่อการเกษตร

การขยายตัวทางเศรษฐกิจและจ�ำนวน
ประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ ท�ำให้รฐั เท็กซัสจ�ำเป็นต้อง
หันมาให้ความสนใจพัฒนาทางเพือ่ การเกษตร
ต้องมีการวางแผนรองรับ โดยเฉพาะการขนส่ง
พืชผลจากไร่ออกสูต่ ลาดในเมือง โดยเฉพาะทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐ การขนส่งพืชผลเกษตร
มีปญ
ั หามาก ไม่มกี ารขยายทางหลวง หรือแม้การ
บ�ำรุงรักษามาเป็นเวลานาน การจะหันไปใช้ขนส่ง
ระบบรางด้วยรถไฟ ก็มีปัญหาความมั่นคง
ปลอดภัย ตามแถบชายแดน รถไฟบรรทุกพืชผล
มักถูกจีป้ ล้นลักขโมย หลายฝ่ายสนับสนุนให้เพิม่
น�้ำหนักบรรทุกของรถบรรทุกให้เป็น 91,000
ปอนด์ (เดิม 80,000) ด้วยการใช้รถ 6 เพลา
เพือ่ เพิม่ ปริมาณการขนส่งพวกข้าวฟ่างและหญ้า
เลีย้ งสัตว์ววั ซึง่ ในหลายๆ รัฐได้มกี ารปรับน�ำ้ หนัก
บรรทุกพวกพืชเหล่านีไ้ ปแล้ว ท�ำให้เราเสียเปรียบ
ในด้านการแข่งขัน ถ้าทางการอนุญาติให้เพิ่ม
จ�ำนวนเพลาและน�ำ้ หนักบรรทุก มันช่วยเฉลีย่
น�ำ้ หนักลงเพลงลง และลดจ�ำนวนเทีย่ ววิง่ ของ
รถบรรทุกด้วย
มีการปิดถนนมากเป็นอันดับที่ 10 คือปิด 10 ครัง้
รวมเวลา 22.5 ชัว่ โมง ช่วงเวลาทีป่ ลอดจากการ
ปิดถนนยาวทีส่ ดุ คือ 25 วัน จาก 1 – 26 สิงหาคม
2557 ช่วงเวลาทีต่ อ้ งปิดถนนยาวนานทีส่ ดุ คือ
13 ชัว่ โมง เนือ่ งจากเหตุไฟไหม้ปา่ เมือ่ มกราคม

2555 น่าแปลกทีเ่ หตุปดิ ถนนเพราะหินหล่นมี
เพียงเล็กน้อยเมือ่ เทียบกับเหตุอนื่ มีการปิด 38
ครัง้ รวมเวลา 48.5 ชัว่ โมง นอกจากนีเ้ หตุทตี่ อ้ ง
ปิดถนนยังมาจากอุบตั เิ หตุรถไฟไหม้ รถชนกัน
เพราะแสงอาทิตย์สอ่ งเข้าตาคนขับรถแรงมาก
ช่วงระยะเวลาทีป่ ดิ ถนนแต่ละครัง้ นัน้ ยาวนาน

สมัครเป็นสมาชิกสมาคมทางหลวงได้ตามที่อยู่ของสมาคม
ตลอดชีพ เพียง 800 บาท

สุด 90 นาที รองลงมา 1 ชม 6 นาที และ 50 นาที
นอกจากอุปกรณ์ตรวจอากาศแล้ว อุปกรณ์
ตรวจความลื่นของผิวก็ถูกติดตั้งเพื่อวัดความ
ลื่นผิวทางจากหิมะ เพื่อรีบส่งเจ้าหน้าที่ออก
ไปปรับสภาพ นอกจากนี้ยังร่วมมือกับผู้ผลิต
รถยนต์ เอาดี้ บีเอ็มดับบลิว และเดมเลอร์ ติด
อุปกรณ์ตรวจวัด Automated Crowdsourcing
of road conditions ให้กบั รถของเจ้าหน้าที่ หรือ
รถทีใ่ ช้เส้นทางนีบ้ อ่ ยมาก รวมจ�ำนวน 200 คัน
เพือ่ ตรวจสภาพถนนขณะเดินทางและส่งข้อมูล
รายงานเข้าศูนย์ Here Location Cloud ผ่าน
โทรศัพท์มอื ถือ ทางศูนย์รบี กระจายข่าวให้รถ

การซ่อมหลุมบ่อบนทางหลวง

อืน่ ๆ ทราบต่อไป รวมทัง้ แจ้งศูนย์ปฏิบตั กิ าร
เตรียมออกไปแก้ไขปัญหา
การแก้ไขนี้ เพื่อลดปัญหาปิดถนนที่
กระทบต่อเศรษฐกิจและการตาย ที่ผ่านมา 4
ปี มีคนตาย 70 คนจากอุบตั เิ หตุรถชนกัน การ
ปรับปรุงแก้ไขของทางการเป็นที่ชื่นชมของผู้
ใช้ทาง ทีพ่ ยายามทุกวิถที างเพือ่ ลดปัญหา รถ
ต่างๆ ทราบเหตุการณ์ลว่ งหน้า รถบรรทุกจอด
พัก ณ ทีพ่ กั ริมทางขนาดใหญ่ มีทสี่ ำ� หรับติดโซ่
ยางรถยนต์เพือ่ วิง่ บนหิมะ ช่วงถนนทีอ่ นั ตราย
มากสุดคือ Western Slope ทีท่ งั้ ชัน ทัง้ โค้งมาก
และสภาพอากาศที่แย่มาก มักเกิดเหตุ ชนซ�้ำ
กับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อนแล้ว
ทางสายนีเ้ มือ่ ครัง้ ทีย่ งั เป็นทางสองช่อง
จราจร ผู้ใช้ทางขับรถกันอย่างระมัดระวังมาก
แต่เมื่อปรับปรุงเป็นทางหลวงระหว่างรัฐ ต่าง
คาดหวัง สภาพที่ ดี เ ที ยบเท่ า ทางด่ ว น ขาด
การเตรียมการทีด่ เี พือ่ การเดินทาง บางคนไม่รู้
วิธีติดโซ่กับล้อรถ เมื่อต้องวิ่งบนทางหิมะ
โรดไอแลนด์มีผู้ร้องเรียนเรื่องหลุมบ่อมากถึง
560 ครัง้ แต่เมือ่ น�ำรถนีม้ าใช้แล้ว มีการร้องเรียน
เพียง 151 ครั้ง ลดลงได้มากว่าร้อยละ 70

แผนขยายสนามบินของสิงค์โปร์
องค์กรการบินพลเรือนสิงค์โปร์ และกลุม่
บริหารสนามบินชางฮี เปิดเผยถึงแผนทีจ่ ะขยาย
สนามบิน โดยก่อสร้างอาคารขึน้ แทนอาคารเก่า
กรมทางรัฐโรดไอแลนด์ได้นำ� เอารถซ่อม
ทางตะวันออกของสนามบิน Seletar ทาง
หลุมบ่อ Pothole Killer ซึง่ ท�ำงานซ่อมหลุมบ่อ
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ การก่อสร้าง
ได้โดยขุด กลบ ปูผวิ ได้ในตัวมันเอง มาใช้ และ
จะเริม่ ตุลาคมปีนี้ และคาดว่าจะแล้วเสร็จ ปี 2561
ได้ผลดีมาก จึงมีแผนทีจ่ ะน�ำมาเข้าในชุดซ่อม
สนามบินใหม่จะมีอุปกรณ์สมัยใหม่ไว้บริการ
บ�ำรุงทางต่อไป รถบรรทุกแบบนี้ คนท�ำงานนัง่ อยู่
ผู้โดยสารที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น และเพื่อรองรับ
บนรถ ใช้แขนกลท�ำการซ่อมทาง ไม่ตอ้ งลงมา
การเติมโตของสนามบินชางฮี โดยเครือ่ งบินแบบ
ท�ำงานบนผิวทาง มีความปลอดภัยมากขึน้ ผลงาน
ซ่อมมีความทนทานมากขึน้ การซ่อมหลุมบ่อ
เมื่อใช้แขนกลขุดแต่งหลุมบ่อด้วยตัวขุดแล้ว
ใช้ทเี่ ป่าลมแรง Spray-injection เป่าไล่วสั ดุออก
แล้วใส่วสั ดุถมกลบ hot emulsion mix ลงไปทันที
บดทับให้แน่น ซึง่ มีคณ
ุ ภาพดีกว่า cold mix แบบ
เก่า ทนทานนานกว่า หลุมบ่อบนถนนไม่เพียง
สร้างความร�ำคาญแก่ผใู้ ช้ทาง แต่ยงั ท�ำลายรถ Turboprop ทั้งหมดจะมาใช้สนามบินแห่งนี้
และอาจท�ำให้เกิดเหตุรถชนกัน ดังนัน้ การซ่อม แทน เพือ่ ให้สนามบินชางฮีให้บริการกับเครือ่ ง
ได้เร็วทนทานจึงคุม้ ค่ากับเครือ่ งจักรและวิธกี าร ไอพ่นขนาดใหญ่ได้มากขึน้ เป็นการเสริมสร้าง
ใหม่ มีหลายรัฐได้นำ� เอารถบรรทุกแบบนีไ้ ปใช้ ความแข็งเกร่งให้กบั กิจกรรมการบินของประเทศ
งาน เพือ่ ช่วยรักษาชีวติ คนงานด้วย และยังท�ำให้ เพือ่ ให้สงิ ค์โปร์ขนึ้ เป็นฮับของการบินทีย่ งิ่ ใหญ่
การซ่อมหลุมบ่อได้อย่างรวดเร็ว ไม่ถกู ร้องเรียน ในภูมิภาคนี้ สิงค์โปร์พัฒนากิจกรรมการบิน
จากผู้ใช้ทาง ในปีที่ผ่านมา ทางกรมทางรัฐ อย่างเงียบๆแต่มั่นคงต่อเนื่อง
สมาคมจัดอบรมหลักสูตร ควบคุมงานก่อสร้างทาง วิศวกรรมเชิงลาด
และการออกแบบโครงสร้างผิวทาง
สนใจสอบถามที่สมาคมฯ โทร. 0-2984-0836

ค่าใช้จ่ายก่อสร้างบ�ำรุงรักษาทาง
กรมทางรั ฐ นิ ว เจอร์ ซี่ ได้ ว ่ า จ้ า งให้
มหาวิทยาลัย Rutgers University ศึกษาค่าใช้
จ่ายก่อสร้างและบ�ำรุงรักษาทาง ได้ผลสรุปว่า
ค่าวางแผน ก่อสร้าง ด�ำเนินการ และบ�ำรุง
รักษาทาง 1 ไมล์ เฉลี่ย 183,757 ดอลลาร์
หรือ 3.954 ล้านบาทต่อ กม ซึง่ จะมีการศึกษา
ต่อถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่างานนี้ ราย
ละเอียดการศึกษาพบว่า ร้อยละ 60 ของค่า
ใช้จา่ ยด้านการขนส่ง (ค่าใช้จา่ ยการขนส่งรวม
ทุกระบบ ขนส่งสาธารณะ การบิน การเดินเรือ
และระบบราง)   ไม่ได้ใช้จ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
บ�ำรุงรักษาทางของกรมทางรัฐเลย เงินส่วนนี้
ใช้เพือ่ ระบบขนส่งมวลชนหรือขนส่งสาธารณะ
เพื่อช�ำระหนี้พันธบัตรการขนส่ง สนับสนุน
ท้ อ งถิ่ น ในการก่ อ สร้ า งถนนท้ อ งถิ่ น ด้ า น
การบิน การเดินเรือและระบบราง รวมทัง้ การ
อ�ำนวยความปลอดภัยของการขนส่งทุกระบบ
ของรัฐ รายงานนี้มีข้อมูลที่แตกต่างจากผล
การศึกษาทีผ่ า่ นมา ทีว่ า่ ค่าก่อสร้างบ�ำรุงรักษา
ทางตก 2 ล้านดอลลาร์ต่อไมล์นั้น เพราะรวม
เอาค่าใช้จ่ายอื่นข้างต้นเข้าไปด้วย รายงาน
กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายส�ำหรับงานทางหลวงต่อปี
1,500 ล้านดอลลาร์นั้น  ร้อยละ 60 เป็นค่า
ก่อสร้าง ค่าอ�ำนวยการบริหารจัดการ ส่วน
ของค่าใช้จ่ายเพื่อวิจัยรวมน้อยกว่าร้อยละ 4
และส่วนทีเ่ หลือ (36%) เป็นค่าด�ำเนินการและ
ค่าบ�ำรุงรักษาทางหลวง จากการศึกษาวิจัยนี้
สะท้อนให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของงาน
ทางหลวง

หุ่นยนต์ที่สนามบิน
บริษัท SITA Lab ที่ท�ำเรื่องเกี่ยวกับ IT
ในการให้บริการที่สนามบินได้ประดิษฐ์ หุ่น
ยนต์ Leo เพื่อช่วยในการ เช็คอิน และรับ
กระเป๋าเดินทาง เริ่มทดลองใช้ที่ สนามบินเจ
นีวา สวิทเซอร์แลนด์ หุน้ ยนต์นขี้ บั เคลือ่ นด้วย

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
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ตนเอง ใช้ได้แม้สนามบินทีพ่ ลุกพล่านคนเยอะ
มันสามารถหลบหลีกผูค้ นได้ สามารถท�ำการเช็ค
อิน ตรวจรับกระเป๋าเดินทางได้สองใบหนักรวม
ไม่เกิน 32 กก. โดยจะประทับแทค สายการบิน
เทีย่ วบิน ลงบนกระเป๋า ผูโ้ ดยสารเพียงแสดง
บอร์ดิงค์พาสที่ตัวสแกนของหุ่น หุ่นจะเปิด
ประตูให้ใส่กระเป๋าเข้าไป ปิดแล้วออกใบรับให้
แจ้งประตูขนึ้ เครือ่ งและเวลาเครือ่ งออก จากนัน้
หุ่นจะเคลื่อนที่ไปยังจุดรับกระเป๋า ที่นั่นจะมี
เฉพาะเจ้าหน้าทีท่ มี่ สี ทิ ธิเ์ ฉพาะเปิดเอากระเป๋า
ออกมาเพือ่ คัดแยกไปส่งยังเครือ่ งบินตามเทีย่ ว
บิน จากการทดลองใช้งานมา หุน่ นีม้ ปี ระสิทธ์
ภาพดีชว่ ยบรรเทางานของเจ้าหน้าทีไ่ ปได้มาก

1

หนุ่มสวิทซ์วัย 16 ปีขับรถ
ไครสเลอร์สปอร์ตของแม่เขาไปตาม
ทางด่วนเพือ่ มุง่ ไปยังสนามแข่งรถชือ่ ดัง เพือ่ ไป
ร่วมในงานฉลองเปิดสนามแข่ง ระหว่างทางทัง้
สองหารูไ้ ม่วา่ ถูกตรวจจับด้วยเรด้าว่าขับรถเร็ว
เกินก�ำหนด เมือ่ ถึงสนามแข่ง แม่ปล่อยให้ลกู ชาย
เอารถไปขับแข่งในสนามเต็มที่ โดยตัวเธอรออยู่
ทีพ่ กั รถ ลูกชายก็ขบั รถไปอย่างมันจนเกิดอุบตั เิ หตุ
ชนเข้ากับสิง่ กีดชวางข้างทาง และก็เป็นจังหวะ
เดียวกันทีต่ ำ� รวจมาจับฐานขับรถเร็ว โดยตัวแม่
โดนข้อหาปล่อยลูกขับรถโดยไม่มใี บอนุญาตขับขี่
ด้วย **** นึกว่าจะมีแต่พอ่ แม่ไทย ทีส่ ง่ เสริมลูก
ในทางผิดๆ แม้ฝรั่งก็มีเหมือนกัน ส่งเสริมลูก
ให้ไปแว้นก่อกวนชาวบ้าน

จึงเพิม่ งบประมาณในปี 2560 ให้การรถไฟเพิม่
คนเพื่อมาตรวจสอบนี้อีกเท่าตัว และท�ำการ
สะพานในสหรัฐฯส่วนมากมีอายุใช้งาน บันทึกประวัติของสะพานรถไฟใหม่หมด ไม่
มากกว่าสิบปี หลายสะพานทีอ่ ยูต่ อนกลางของ เพียงเท่านี้ การรถไฟได้ดำ� เนินการปรับปรุงวิธี
ประเทศ ในชุมชน ในเมือง ใกล้โรงเรียนหรือที่ การตรวจสภาพความปลอดภัยของสะพานใหม่
ท�ำงาน อยูใ่ นสภาพทีไ่ ม่มนั่ คง หรือไม่ปลอดภัย ดังนี้
1. จากเดิมที่รายงานผลการตรวจสอบ
โดยเฉพาะสะพานรถไฟ อยู่ในก�ำกับดูแลของ
บริษทั รถไฟต่างๆ ทีต่ อ้ งบ�ำรุงรักษาให้มนั่ คงแข็ง ให้หวั หน้าสายงาน มาเป็น ตัง้ หัวหน้าด้านความ
แรงปลอดภัย เมื่อปี 2551 สภาฯ ให้ทุกบริษัท ปลอดภัย ก�ำกับดูแลการตรวจสอบ และรายงาน
เสนอแผนการบริหารจัดการตรวจตราดูแลรักษา ผลโดยตรงต่อหัวหน้านี้ เพื่อจะได้มีข้อมูลที่
สะพานรถไฟประจ�ำปี และเป็นหน้าทีข่ องการ ทันสมัยเสมอ
2. พัฒนาการจัดล�ำดับความส�ำคัญใน
รถไฟแห่งชาติที่ต้องตรวจสอบแผนงานเหล่า
นัน้ และออกไปสุม่ ตรวจสอบด้วย ทางการต้อง การตรวจสอบใหม่ มีคู่มือเป็นต�ำราเพื่อการ
กลับมาทบทวนว่าได้ละเลยสิง่ ใดไปบ้างในการ ตรวจสอบ ให้เหมือนกันหมดทุกบริษัทรถไฟ
3. ก�ำหนดวิธีการรายงานเพื่อลงโทษผู้
ตรวจสอบและจัดการแก้ไข เพื่อให้มั่นใจว่า
สะพานเหล่านัน้ จะปลอดภัย พบสิง่ ใดบกพร่อง ฝ่าฝืน ก�ำหนดวิธีการรายงานความบกพร่อง
สัง่ แก้ไขทันที และให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องต่อประชาชน การฝ่าฝืน และเสนอแนะการลงโทษ รวมไปถึง
ทางการรถไฟแห่งชาติกระตุน้ ให้บริษทั รถไฟมี การให้ขอ้ มูลเพือ่ ฟ้องร้องทางอาญาด้วย รวมถึง
ความโปร่งใสจริงใจต่อชุมชนและรักษาสะพาน การตรวจสอบการด�ำเนินการแก้ไขของเจ้าของ
ให้มนั่ คงแข็งแรง ซึง่ สภาก็เห็นชอบ หลังจากอนุมตั ิ ว่าถูกต้องเรียบร้อยหรือไม่
4. ทางการรถไฟก�ำลังขอให้มอี ำ� นาจเข้าไป
งบเร่งฟืน้ ฟูเศรษฐกิจ FAST Act แล้ว ทางสภา
สัง่ ให้บริษทั รถไฟต่างๆ ต้องส่งรายงานการตรวจ ตรวจสอบสะพานในที่ ส ่ ว นตั ว หรื อ โรงงาน
สอบสภาพสะพานรถไฟอันหลังสุดให้แก่การ อุตสาหกรรม รวมไปถึงสะพานในสวนสนุก
รถไฟ ท่านประธานาธิบดีกส็ นับสนุนกิจกรรมนี้ ต่างๆ ด้วย

โครงการตรวจสภาพสะพาน

ดืม่ เหล้าในบ้านนัน้ มา ประกอบกับไม่คนุ้ เคยกับ
รถแรงแบบนี้ จึงเสียการควบคุม รถวิง่ พุง่ เข้าชน
ก�ำแพงและพลิกคว�ำ่ ท�ำให้เขาออกจากรถไม่ได้
ขณะทีเ่ พือ่ นทีม่ าด้วยเผ่นหนีไปไกลแล้ว ต�ำรวจ
มาถึงจับเขาและศาลสั่งลงโทษหนักจ�ำคุก 35
เดือน ข้อหาขโมยและท�ำผิดกฎหมายจราจรอีก
หลายกะทงขณะหลบหนี แถมยึดใบอนุญาติ
2
ขโมยสองคนลอบเข้ า ไป ขับขี่อีก 3 ปี อันหลังนี้น้อยไป ออกจากคุกมา
ขโมยข้าวของในบ้านหลังหนึง่ และเอา เดือนเดียวก็ขับรถได้อีกแล้ว *** อย่างนี้ เข้า
กุญแจรถพอร์ชของเจ้าของบ้านขับรถขนเอาทีวี ต�ำรา ปลาหมอตายเพราะปากและตีน ทีค่ ยุ โว
กระเป๋าเงิน และของมีคา่ อืน่ ๆ ของเจ้าของออก และเหยียบคันเร่งแรงเกินไป
3
หนุ ่ ม คงไม่ เ ต็ ม บาทชาว
ไปด้วย เจ้าขโมยโทรไปอวดเพือ่ นว่าได้ขโมยรถ
รัสเซียนายหนึง่ เดินเข้าไปในห้างผูแ้ ทน
หรูแรงพอร์ชมาพร้อมเร่งเครือ่ งเพือ่ จะให้เพือ่ น
ได้ยินความแรงของเครื่องยนต์ ด้วยการที่เขา จ�ำหน่ายรถยนต์ในมอสโคว์ แล้วเริ่มพูดจาตี

4

รวนกับพนักงานขายทีม่ าต้อนรับ พนักงานขาย
พยายามสงบอารมณ์ เพราะลูกค้าต้องมาก่อน
แต่ทสี่ ดุ ก็เหลืออดโดดเข้าใส่หนุม่ หาเรือ่ งนี้ ตะบัน
ทัง้ หมัดและเท้าใส่ไม่ยงั้ ด้วยความโกรธจัด หลัง
เหตุการณ์นี้ พนักงานขายไม่ถกู เจ้านายลงโทษ
ยังคงได้ท�ำงานต่อไปหลังจากรับปากว่าจะ
พยายามควบคุมอารมณ์ให้มากกว่านี้ นี่อาจ
เป็นเพราะลูกค้าจอมกวนนี้มีประวัติเที่ยวไป
ก่อกวนตามเอเย่นต์จำ� หน่ายรถต่างๆ มาแล้ว
หลายแห่ง *** ก็เพิง่ เคยได้ยนิ เรือ่ งแบบนี้ แกว่ง
หน้าหาหมัด โดยเลือกสถานทีห่ รูดว้ ยนะ เจ็บตัว
เปล่าไม่ได้อะไรเลย เออ ถ้าเป็นการแซวพริตตี้
ยังว่าพอคุ้มที่ได้เห็นของสวยๆก่อนเจ็บตัว

