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สมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ขอจงทรงพระเจริญ

	 งานวิจัยพบว่าสนามหญ้าและต้นไม้ที่ปลูกข้างทางหลวงในย่าน
ชุมชนช่วยลดมลภาวะ	 โดยเฉพาะพวกมวลฝุ่นที่เล็กละเอียดมากๆ	
ต้นไม้ช่วยกรองกระจายอากาศ	 สามารถลดปริมาณฝุ่นละเอียดลงได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	9.0	และทีต่กค้างอยูท่ีก่ิง่ใบร้อยละ	2.8	ส่วนทีต่กลง
พืน้สนามหญ้ามีเพยีงร้อยละ	0.6	การวจัิยนีท้�าบนพืน้ทีจ่รงิทีก่ว้างใหญ่	
เป็นครั้งแรกในอังกฤษ	 เพ่ือให้ได้ผลใกล้สภาพจริงมากที่สุด	 โดยใช้
แผนทีภ่มูศิาสตร์ทีแ่ม่นย�าถกูต้อง	ภาพถ่ายทางอากาศประกอบกบัแบบ
จ�าลอง	(Modeling)	และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีเ่กีย่วกบัการไหลเวยีน
ของอากาศสมัพนัธ์กบัการกระจายฟุง้ของมวลละเอียด	ผลของการวจิยั
ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์มากระหว่างความสัมพันธ์ของมวลละเอียดกับ
พืชที่ปลูกในพื้นที่ชุมชนท่ีมีสภาวแวดล้อมท่ีค่อนข้างซับซ้อน	 ช่วยให้
สามารถสร้างแบบจ�าลองในการวิเคราะห์ได้ดีขึ้น	 รวมทั้งการก�าหนด

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 1

ปีที่ 15 ฉบบัที่ 6 เดอืนพฤศจกิายน – ธนัวาคม 2559

แผนที่ฉบับรับ AEC 2559 มีจ�ำหน่ำยแล้ว 

ต้นไม้กับถนน

พฤติกรรมการขับรถ

นอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอันหาที่สุดมิได

นอมเกลาถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสูสวรรคาลัย

ต�าแหน่งของพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง	 การวางแผนการจราจรและการ
จดัวางผงัเมอืง	เพือ่ให้พชืช่วยลดผลกระทบจากไอเสยีทีป่ล่อยออกจาก
ยานพาหนะ

	 การศึกษาในฝรั่งเศสพบว่า	 พฤติกรรมการขับรถที่เลวไม่มี
มารยาทนัน้	มาจากผูป้กครองซึง่มอีทิธพิลมากกว่าครสูอนฝึกหดัขบัรถ	
การศึกษานี้ได้สอบถามคนอายุระหว่าง	18	–	25	ปี	พบว่าร้อยละ	65	
ยอมรับว่าได้ซึมซับพฤติกรรมการขับรถมาจากผู้ปกครองพวกเขา	 ทั้ง
ในเรื่องขับรถเร็วเกินพิกัดก�าหนด	 ดื่มแล้วขับรวมทั้งการขับรถอย่าง
ก้าวร้าว	ประมาท	ในการศึกษานี้ยังมิได้ถามถึงเรื่องการละความสนใจ
จากการขบัรถ	แต่จากการศกึษาของคณะอืน่พบว่าคนขับรถวัยรุน่	ชอบ
ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถมากกว่าคนสูงวัย

ข้าพระพุทธเจ้า กรรมการบริหารสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย

ศักราชใหม่ ปีไก่ ฟ้าสดใส

หลังหมองไห้ พระภูมิพล เสด็จสวรรคาลัย 

หลักชัยใหม่ มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

เอื้อเกื้อกูล เหล่าประชา คลายโศกศัลย์
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ไว้เพื่อใช้ท�างานตักดินอีก	ระบบนี้เหมาะมาก
กับเครื่องจักรหรือยานพาหนะที่ต้องท�างาน
แบบหยุด-ท�างาน-หยุด	สลับกันไป	แม้ว่าต้อง
ลงทุนเพิ่มขึ้นในค่าเครื่องจักร	 แต่ก็ประหยัด
เช้ือเพลิงคืนได้ภายในปีแรก	 อีกทั้งยังมีค่า
บ�ารุงรักษาต�่ากว่าด้วย	ระบบ	Flybrid	นี้	มีน�้า
หนักเพียง	10	กก	หรือเพียง	1/3	ของระบบ
แบตเตอรี่ ของไฮบริด	 ใช ้ติดตั้ ง เข ้ ากับ
เครื่องจักรเก่าท่ีระบบ	 ไฮโดรลิค	 เครื่องยนต์	

เกียร ์หรือระบบ
ขับ เคลื่ อนของ
เครื่องจักรได้	โดย
ไม่กระทบต่อตัว
เครื่ อ ง จักร เดิม	
ระบบนี้เป็นหลัก
การของเคร่ืองกล	
(Mechanic)	 จึง
ไม่มีการสูญเสีย

พลงังานอย่างระบบไฮบรดิทีต้่องปรับพลงังาน
กลเป็นพลังไฟฟ้ากระแสตรงเข้าแบตเตอร่ี	
และปรับมาเป็นกระแสสลับส่งไปเพ่ือขับ
เคลื่อนเครื่องยนต์

สมัครเป็นสมำชิกสมำคมทำงหลวงได้ตำมที่อยู่ของสมำคม
ตลอดชีพ เพียง 800 บำท2 สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย

	 กลุ่ม	 Torotrak	 ผู้ผลิตเครื่องจักรที่ใช้
เทคโนโลยีใหม่ที่ปล่อยมลภาวะต�่า	ได้ร่วมกับ
ผู้ผลิตเครื่องจักรก่อสร้างเครือ	แคตเตอร์พีล่า	
ท�าการพัฒนาเครื่องจักรท่ีประหยัดเชื้อเพลิง	
โดยใช้เครื่องยนต์ระบบ	 Flybrid	 ซ่ึงร่วมกัน
พัฒนาภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
จาก	 Advanced	 propulsion	 Centre	 ของ
อังกฤษ	 เครื่องจักรที่พัฒนาขึ้นน้ีจะประหยัด
พลังงานเชื้อเพลิงได้มาก	15	–	30	%	ท�าให้

ประหยัดค่าใช้
จ ่ า ย ไ ด ้ ม า ก	
ระบบนี้	ใช้หลัก
การน�าพลงังาน
หมุนเวียนกลับ
มาใช้อกี	แทนที่

จะปล่อยออกไปเป็นความร้อนไปกับไอเสีย
รถยนต์	 และมันช่วยประหยัดพลังงานขณะ
ท�างาน	 โดยอาศัยหลักการของ	 Flywheel	
ความเรว็สงู	ร่วมกบัระบบถ่ายก�าลงั	กบั	Clutched	
transmission	แทนเทคโนโลยีรถไฟฟ้า	hybrid	

เครื่องจักรก่อสร้างระบบ 
Flybrid

ก่ารประหยัดเชื้อเพลิงและการหมุนเวียนน�า
พลงังานกลบัมาใช้ใหม่อีกนัน้	อาศยั	Flywheel	
ในการสะสมพลังงานไว้เพ่ือน�ากลับมาใช้อีก	
เช่นตอนเบาชะลอเครือ่งเพือ่หยดุ	พลังงานจะ
ถูกถ่ายเทด้วยระบบ	 clutch	 transmission	

ไปสะสมไว ้ที	่
flywheel	 และ
เ มื่ อ มั น เ ร ่ ง
เครื่องท�างาน
ต่อ	พลังงานจะ
ถูกปล่อยออก

จาก	 flywheel	 ไม่ต้องใช้เครื่องยนต์	 จึงท�าให้
ประหยัดพลังงานได้	ระบบ	Flywheel	นี้	เคย
ใช้งานมานานแล้ว	ในรถระบบ	hybrid		แต่ติด
ที่ขนาดกับน�้าหนักที่มาก	 ท�าให้มีปัญหาด้าน
ความเสถยีรในการทรงตวั	(gyroscopic	force)		
แต่ระบบนีใ้ช้	flywheel	ทีมี่ขนาดกระทัดรดัและ
ท�าจากคาร์บอนกับเหล็กจึงมีน�้าหนักเบากว่า	
(เริ่มแรกใช้กับรถแข่งฟอร์มูร่า	1	ที่ต้องการให้
รถมีน�้าหนักเบา)	 ตัวอย่างการหมุนเวียน
พลังงาน	เช่นตอนตักดินใช้พลังงานมาก	และ
ตอนดึงปุ้งกี๋เปล่ากลับมาใช้พลังงานน้อย	ก็ใช้	
Mechanical	Flywheel		เป็นตัวสะสมพลังงาน

	 การศึกษาของสหประชาชาติพบว่า	 ใน
อินเดีย	 เมื่อปี	 2558	มีคนขับขี่จักรยานยนต์
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางหลวงมากถึง	
36,800	คน	บาดเจ็บอีกกว่า	93,400	คน	และ
ยังพบอีกว่า	 อัตราการสูญเสียชีวิตน้ีสามารถ
ลดลงได้ถึง	42%	หรือราว	15,000	คน	หากมี
การบงัคบัให้สวมหมวกนริภยั	และลดการบาด
เจ็บสาหัสที่ศีรษะได้มากถึงร้อยละ	 69	 การ
ศกึษาวิเคราะห์ต่อไปด้วยว่าคนใช้จักรยานยนต์
มีโอกาสเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกว่าคนใช้
รถยนต์มากถึง	 26	 เท่า	 ประเทศไทยและ
เวียดนาม	มีคนใช้รถจักรยานยนต์มาก	ดังนั้น
สถิติอุบัติเหตุและการเสียชีวิตก็มีมากเช่นกัน	
จนท�าให้อยู ่ในล�าดับประเทศที่ทางหลวง
อันตรายสูง

	 กรมทางรัฐโคโลราโด	ได้ทดลองใช้ป้าย
เหนือผิวจราจรแบบอัจฉริยะ	 เพื่อให้ข้อมูล
ช่วยให้ผู้ใช้ทางตัดสินใจเลี่ยงการจราจรติดขัด	
หรอืทีเ่กดิอบุตัเิหตขุ้างหน้า	รถเสยี	หรอื	อืน่ๆ	

ทีเ่ป็นอปุสรรคท�าให้รถตดิ	การทดลองเริม่ช่วง
เวลา	6.00	น	ของวันที่	30	พย	และสิ้นสุดเมื่อ	
9.00	 น	 วันที่	 2	 ธค	 ในช่วงเวลานี้	 หากเกิด
อุบัติเหตุบนทางหลวง	 ป้ายจราจรจะแจ้ง
ข้อมูลทันทีให้คนใช้ทางทราบ	 กรมทางจะ
ศกึษาดูว่า	เมือ่ป้ายแสดงข้อมลู	คนขบัรถมปีฏิ
กริยาตอบสนองอย่างไร	 และป้ายนั้นท�างาน
อย่างถูกต้อง	 และแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ตรงตามสภาพของการจราจรหรือไม่	 ป้าย
จราจรแบบนี้	 มีใช้บนทางของรัฐนี้เพียงสอง
สายทาง	 ในรัฐอื่นๆที่มีการใช้ป้ายจราจร
อจัฉรยิะแบบนี	้สามารถลดการชนกนัลงได้ถงึ	
30	%	และเพิ่มขีดความสามารถระบายรถได้
มากขึ้นร้อยละ	22
	 ป้ายอจัฉรยิะนีใ้ช้ข้อมูลจากกล้องจราจร	
และตัวตรวจจับรถน�ามาประมวลผลตลอด
เวลา	 24	 ช่ัวโมง	 และส่งข้อความขึ้นบนป้าย
แจ้งสภาพทางหลวงในขณะนั้นๆตลอดทั้งวัน	
เช่น	 ข้อมูลว่ามีการปิดช่องจราจร	 แนะน�า
ความเรว็ท่ีเหมาะสมเพือ่มิต้องเบรครถกระทนั

หนั	ป้องกนัการเกดิอบุตัเิหตซุ�า้ซ้อน	ความเรว็
แนะน�านี้	 ปรับเปล่ียนไปเป็นระยะๆเมื่อเข้า
ใกล้จุดการจราจรติดขัด	 ความเร็วแนะน�าต�่า
สุดอยู่ที่	 60	 กม/ชม	 ในกรณีที่การจราจร
เคลื่อนตัวช้า	 รถต้องปรับให้ช้ากว่าที่ป้าย
แนะน�า	ถ้ามีการปิดช่องจราจรข้างหน้า	ป้าย
จะขึ้นข้อความแนะน�าให้เล่ียงสอบ	 (merge)
เข้าช่องจราจรอื่นก่อนถึงจุดที่ปิดช่องจราจร

	 เมือ่ครัง้หาเสียงเลือกตัง้	ว่าทีป่ระธานาธบิดี	
ทรมัต์	ได้กล่าวถงึนโยบายทีจ่ะปรบัปรงุระบบ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่เช่ืองช้า
งุม่ง่ามของประเทศ	แล้วเขาก็แต่งตัง้สภุาพสตรี	
Elaine	 Chao	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การขนส่ง	ซึง่เธอมปีระวตัทิีเ่หมาะสม	เธอเคย
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสมัย
ประธานาธิบดี	จอร์จ	ดับลิว	บูช	ก่อนหน้านั้น
เธอเคยเป็นผูบ้รหิารการขนส่งทางน�า้	รฐัมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการขนส่ง	สมยัประธานาธบิดี
บชูผูพ่้อ	จงึมีความรอบรูเ้ช่ียวชาญในงานขนส่ง
อย่างดี	งานของรัฐมนตรีใหม่ในปี	2560	ต้อง
ขบัเคลือ่นงานด้านขนส่ง	โดยเฉพาะการพฒันา	

อุบัติเหตุในอินเดีย

ป้ายจราจรอัจฉริยะ

รัฐมนตรีขนส่งสหรัฐฯ
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ป รั บ ป รุ ง
แก้ไข	 ร่วม
กันก�าหนด
น โ ย บ า ย
ด ้ า น ง บ

ประมาณเพือ่ใช้ในการซ่อมแซมบรูณะปรบัปรงุ
ทางหลวง	สะพาน	รวมทั้งระบบยานพาหนะ
ไร้คนขบัทีโ่ครงสร้างพืน้ฐานต้องปรับปรุงพฒันา
ให้รองรบัระบบนี	้สีปี่ข้างหน้าเป็นภาระหนกัที่
ต้องก�าหนดว่าจะก�ากบัควบคมุ	ระบบรถไร้คน
ขบัอย่างไร	ถนนต่างๆ	ต้องปรบัปรงุ	กฎหมาย
ต่างๆ	ต้องรองรับระบบความปลอดภัย	และ
ความมัน่คงของระบบคอมพวิเตอร์ทีจ่ะไม่ถกู
แฮกให้เกิดอุบัติเหตุได้	ขณะนี้	ยังไม่รู้ว่า	ว่าที่
รัฐมนตรี	 Chao	 คิดอย่างไร	 และมีแนวทาง
อย่างไรต่อเทคโนโลยใีหม่นี	้รวมทัง้	ทรมัต์เอง
ด้วยท่ีกล่าวถงึแต่กายภาพของระบบขนส่งแต่
ไม่เคยพดูถงึเกีย่วเทคโนโลยทีีจ่ะเปลีย่นแปลง
ระบบขนส่งไปสู่ยุคใหม่อย่างไร	 ด้านผู้ผลิต
รถยนต์	ทั้ง	Ford,	Nissan,	Mercedes-Benze	
และ	 Tesla	 ต่างมีเป้าหมายที่จะผลิตรถไร้คน
ขับออกสู่ตลาดในปี	2564	แต่ก็ต้องได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐ	เอาแค่กฎหมายที่ก�าหนดไว้
ว่า	รถเพือ่การพานชิย์ต้องมพีวงมาลยั	คนัเร่ง
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ทางสวยงาม National 
Scenic Byway

	 งบประมาณพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านขนส่งสหรัฐฯมิได้มีแผนระยะยาวรองรับ
อย่างแน่นอน	เป็นการอนมุตัแิผนชัว่คราวเป็น
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง	อย่างงบปัจจุบัน	เป็นการ
อนุมัติงบช่วงระหว่าง	 9	 ธค	 2559	 –	 31	
มนีาคม	2560	ท�าให้การพฒันาไม่เป็นไปอย่าง
ต่อเนือ่ง	โดยเฉพาะงบพเิศษ	เพือ่ปรบัปรงุการ
ขนส่งทางบก	 Fixing	 American	 Surface	
Transportation,	FAST	Act.	และเมือ่เข้าเดอืน
เมษายน	ซึง่เป็นฤดแูล้งเหมาะกับงานก่อสร้าง	
แต่ยังไม่มีงบประมาณใหม่ก�าหนดออกมา		
ประกอบกับจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่	 และ
มีสมาชิกสภา	 รวมทั้งวุฒิสมาชิกใหม่ที่เพิ่งได้
รับเลือกตั้งเข้ามาด้วย	 พวกนี้คงจะทบทวน
แผนงานใหม่	ยิง่ท�าให้แผนงบประมาณมคีวาม
ไม่แน่นอนมากขึน้ไปอกี	โครงการต่างๆ	อย่าง	
การปรับปรุงถนน	 สะพาน	 ระบบขนส่ง
สาธารณะ	และการป้องกนัอบุตัเิหตขุองรถไฟ
ชนกนั	กต้็องล่าช้าออกไปอีก	ท�าให้เสยีโอกาส
ในการพัฒนาปรับปรุงระบบขนส่งและสร้าง
งานให้แก่ผู้คนให้มีรายได้

	 ปีนี้ครบรอบ	25	ปี	ของระบบทางหลวง
สวยงาม	National	Scenic	Byway		ซี่งเริ่มตั้ง
ขึ้นเมื่อปี	 2534	 นับถึงปัจจุบัน	 มีทางหลวง
สวยงามแล้ว	 150	 สายทางทั้งสหรัฐฯ	 การ
พจิารณาเลือกให้เป็นทางหลวงสวยงามนัน้	ใช้
ปัจจัย	ทัศนียภาพของแนวทางของทางหลวง
ทั้งสาย	วัฒนธรรม	ประวัติศาสตร์	ธรรมชาติ
รอบด้าน	 สถานที่พักผ่อน	 และโบราณสถาน
หรือสถานที่ ส� า คัญทางประวัติ ศาสตร 	์
ทางหลวงเหล่านีม้คีวามส�าคญัต่อท้องถ่ิน	ทาง

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ	
สร้างรายได้
จากการท่อง
เที่ยว	 ความ
ภ า คภู มิ ใ จ
ข อ ง คน ใ น

พื้นที่ท่ีสามารถรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่
เป็นมรดกของท้องถิ่นและของชาติ	มันดึงดูด
ผู้คนที่ไม่ค่อยเดินทางให้มาใช้เส้นทางเหล่านี้
เพื่อการท่องเที่ยวและเห็นชีวิตจริงของท้อง
ถิน่ต่างๆ	และธรรมชาตแิบบชาวอเมรกินั	รวม
ถึงอาหารท้องถิ่นจริงๆ	นักท่องเที่ยวชาวต่าง
ชาติมากมายเจาะจงมาดูทางสวยงามเหล่าน้ี	
เพราะต้องการเห็นทางหลวงอเมริกันจริงๆ

ระบบงบประมาณสหรัฐฯ

ปรามเจ้าหน้าที่ทุจริต

น�า้มนั	และห้ามล้อ	ซึง่ต้องใช้เท้าควบคุม	ท�าให้
เป็นปัญหาในการผลิตรถไร้คนขับ	แต่ก็ยังพอ
สบายใจได้เมือ่เธอกล่าวว่า	กระทรวงควรสนใจ
ในเรือ่งความปลอดภยัมากกว่าเรือ่งกฎหมาย	
ถ้ารถมีความปลอดภัยในการใช้งานเพียงพอ	
แต่ผู้ประกอบการก็ยังไม่มั่นใจ	 ด้วยเกรงว่า	
ทางสหพันธ์ทางหลวง	 FHWA	 จะมีกฎใหม่ๆ
ออกมามากมายและอาจกระทบต่อการพฒันา
รถไร้คนขับ	 ผู้ประกอบการอยากให้ใช้กฎ
ระเบยีบของโอบาม่า	ทีเ่กีย่วกบั	แนวทางส�าหรบั
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตร	 Industry-friendly	
guideline	ที่ค�านึงถึงความปลอดภัย	และการ
ทดสอบเพื่อความปลอดภัยที่ท�าได้หลายรูป
แบบ	ผูป้ระกอบการยงักงัวลไปถงึภมูหิลงัของ	
Chao	ทีเ่คยเป็นรฐัมนตรแีรงงานมาก่อน	และ
มีแนวคิดว ่าเทคโนโลยีท�าให ้คนตกงาน	
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการขนส่งขาดแคลนคน
ขับรถบรรทุก	แล้วอะไรจะเกิดขึ้น	ถ้ารถไร้คน
ขับถูกพัฒนาจนออกใช้งานบนทางหลวง	คน
ขับรถบรรทุกกว่าสามล้านคนจะได้รับผลกระ
ทบอย่างไร	เพยีงแค่การใช้รถพ่วง	กส่็งผลกระ
ทบต่องานของคนขับรถบรรทุกบ้างแล้ว	และ
ทีเ่หน็แล้วคอื	ระบบรถแท๊กซี	่Uber	ทีใ่ช้ในแคน
นาดา	กระทบต่อคนขับแท๊กซี่ธรรมดามาก

				ที่น�ามาเรียนให้ทราบ	เพื่อให้เห็นว่า	การ
ไม่วางแผนระยะยาวในการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานน้ัน	มปัีญหามากมาย	นีเ่ฉพาะในภาค
รฐั	ในส่วนภาคเอกชนนัน้	กระทบตรงทีไ่ม่กล้า
ที่จะพัฒนาปรับปรุงองค์กร	เพราะไม่แน่ใจใน
งานที่จะมี	กลัวลงทุนไปแล้ว	ไม่มีงานเข้ามาก็
ท�าให้เกิดความเสียหาย	 ยิ่งการมีงบหลายๆ
ระบบ	 อย่างสหรัฐฯ	 งบพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานหลักๆ	 มาจากรัฐนั้นๆ	 จากสหพันธ์
ทางหลวงสหรฐัฯ	จากงบ	Highway	Trust	Fund	
ซึ่งรัฐบาลกลางจัดสรรสมทบให้	และงบเร่งรัด
ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ	อย่าง	FAST	Act	
fund	ท�าให้การวางแผนด�าเนนิการพฒันาค่อน
ข้างสับสนว่าจะใช้งบใดในโครงการใด	 หาก
ก�าหนดผิดพลาด	 ก็อาจชวดไม่ได ้รับงบ
สนับสนุน	และอาจมีการใช้งบประมาณอย่าง
ไม่มปีระสทิธ์ิภาพ	ไม่คุ้มค่า	ใช้ไปโดยไม่จ�าเป็น	
เพียงเพราะเสียดายไม่อยากให้งบต้องคืนไป

	 กรมทางรัฐเวอร์จิเนียร์ตะวันตกก�าลัง
ไต่สวนวิศวกรขององค์กรทีมี่ส่วนไปท�างานให้

เอกชนเป็นงานทีส่องและมส่ีวนได้เสยีหรอืผล
ประโยชน์ทบัซ้อนกบังานในหน้าทีด้่วย	คนหนึง่
เป็นวศิวกรผูจ้ดัการโครงการ	อกีคนเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัย	 โดยวิศวกรไปเกี่ยวข้องกบังาน
จ้างเหมาปรบัปรงุและตดิตัง้เครือ่งหมายจราจร
ในเมืองเบริกเลย์	 ที่บริษัทที่เขาท�างานให้ได้
เป็นคูส่ญัญาด้วย	ทัง้ทีฝ่่ายกฎหมายได้ท�าการ
ทักท้วงแล้ว	 แต่เขาไม่ฟังเสียงท้วงติงนั้น	
กรรมการสวบสวนจึงให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงว่า	
มีความสัมพันธ์จริงตามกล่าวหาหรือไม่	 เพื่อ
จะตรวจสอบเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไป	
หรือว่าการไปท�างานให้เอกชนนี	้ใช้เวลาราชการ
ไปท�างานหรอืไม่	ถ้าพวกเขาไม่ยืน่แบบฟอร์ม
ชีแ้จงกลบัมา	และกรรมการเหน็ว่าเขาไปท�างาน
ให้เอกชนจริง	ก็อาจถูกสั่งพักงาน	เพราะเป็น
ความผิดที่ร้ายแรงมาก	 เป็นเวลายาวนานมา
แล้วที่วิศวกรเหล่านี้	 ด�าเนินการเรื่องสัญญา
โดยล�าพงัทัง้ทีค่วรเป็นหน้าท่ีของฝ่ายกฎหมาย	
มนักลายเป็นธรรมเนียมขององค์กรไปแล้ว	ดงั
นั้น	จากนี้ไป	องค์กรต้องทบทวนเรื่องการท�า
สญัญากนัใหม่	ต้องก�าหนดเงือ่นไขไม่ให้มกีาร
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	 กรมทางรัฐมิชิแกนสั่งให้เพิ่มคุณภาพ
ความเข้มการสะท้อนแสงของแผ่นสะท้อนแสง
ทีอ่ปุกรณ์แจ้งเตอืนสิง่กดีขวางในพืน้ท่ีก่อสร้าง	
เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นในช่วงเวลา
แสงสว่างธรรมชาติมีน้อย	เช่นช่วงเช้ามืดและ
ตอนหัวค�่าที่อากาศขมุกขมัว	 เพราะจากสถิติ
พบว่าอบุตัเิหตุเกดิขึน้มากในช่วงเวลานัน้	มรีถ
ชนกันเพิ่มขึ้นถึง	
31%	 และอัตรา
การตายเพิ่มขึ้น	
38%	 แม้จะต้อง
เสยีค่าใช้จ่ายเพิม่
ขึน้	32	–	43	%	แต่มนัช่วยให้คนขับรถมองเหน็
สิ่งกีดขวางได้ชัดเจนและเร็วขึ้น	ถึง	2.5	วินาที	
ซึง่เป็นเวลาท่ีมากพอให้คนขบัรถตดัสนิบงัคบั
รถได้ที่ความเร็ว	90	กม/ชม		แต่ก็มีผู้คัดค้าน
ว่าเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มไป	เพื่อป้องกันสัตว์ที่วิ่ง
ออกมา	หรอื	เพือ่เหตกุารช่วงเวลา	เช้าและเยน็
ครัง้ละครึง่ชัว่โมงนัน้	ไม่น่าจะคุม้	น่าจะเอาเงนิ
นีไ้ปใช้ซ่อมบ�ารงุรักษาทางมากกว่า	มนัไม่เห็น
มีปัญหาอะไรที่จะมองไม่เห็นเคร่ืองป้องกัน
พื้นที่ก่อสร้างนี้	แม้ในเวลากลางคืนด้วย	และ
แนะน�าว่า	ถ้าต้องการให้มนัชดัเจนมาก	กน่็าจะ
ติดไฟฟ้าแสงสว่างบนถัง	 และเปิดในช่วงที่
ภาวะอากาศมืดมัว
	 การเปลี่ยนแปลงนี้	ไม่มีปัญหาเฉพาะที่
ราคา	ซึง่หากต้องเปลีย่นหมด	ต้องใช้งบจ�านวน
มาก	แต่มันยังเกี่ยวกับการผลิตถังพลาสติกนี้	

และการขนส่งไปใช้ด้วย	 ตัวถังใช้พลาสติกที่มี
ความยืดหยุ่น	เพื่อให้เมื่อถูกรถชนแล้วไม่เสีย
หายมาก	แต่	เม่ืออณุหภมิูเปล่ียนตวัถงักมี็การ
ยืดหดท�าให้แผ่นสะท้อนแสงยืดหดตามเกิด
รอยย่น	กระทบต่อคณุภาพการสะท้อนแสง	และ
การขนส่งท่ีใช้ซ้อนๆ	 กันก็ท�าให้แผ่นทีย่นนั้น
ถูกเสียดสีเสียหาย	
ถ ้าท�าให ้แข็งแรง	
เมือ่ถกูชนกแ็ตกหกั
เสียหายไป

	 ปกติเราจะเห็นสุนัขตามสนามบินเพ่ือ
คอยตรวจสิง่ผดิปกติหรอืส่ิงผดิกฎหมาย	แต่ที่
สนามบนินานาชาตซิานฟรานซสิโก	San	Fran-
cisco	International	airport,	มหีมไูว้คอยต้อนรบั
ผูม้าใช้บรกิารทีส่นามบนิแทน	มันได้รบัการฝึก
มาอย่างดเีพือ่ให้การต้อนรบัผูโ้ดยสารทีม่าใช้
บรกิาร	หมพูนัธุ	์Juliana	นีช้ือ่	Lilou	มนัม	ีInta-
gram	ของมันด้วยคือ	 lilou_sfpig.	Lilou	เป็น

	 ยุคดิจิตอลและการสื่อสารไร้สาย	ท�าให้
สิ่งพิมพ์ต่างๆ	 ทั้งหนังสือพิมพ์และวารสาร
ต่างได้รบัผลกระทบ	ยอดจ�าหน่ายลดลง	ผูค้น
หันไปอ่านจากส่ือไร้สายแทน	 ซึ่งสะดวก	
รวดเร็ว	ทันใจ	ท�าให้สิ่งพิมพ์ต่างๆต้องปิดตัว
เอง	สมาคมทางหลวงเองกป็ระสบปัญหาเช่น
กนั	กบัค่าใช้จ่ายต่างๆทัง้ค่าพมิพ์วารสารและ
ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์	 บางครั้ง	 ที่ส่งไปยัง
หน่วยงานต่างๆ	กไ็ม่ได้ส่งต่อถงึผูร้บั	วางกอง
อยูท่ีส่่วนกลาง	ไม่มกีารแจกจ่ายต่อถงึสมาชกิ
ผูร้บั	เหน็ว่าเป็นการสญูเปล่า	กรรมการบรหิาร
สมาคม	จงึมคีวามเหน็ว่า	จะยงัคงมีวารสารน้ี	
เพื่อเป็นส่ือติดต่อถึงสมาชิก	 โดยงดพิมพ์
วารสารน้ี	แต่จะน�าลงใน	web	site	ของสมาคม	
ที	่www.roadassothai.com			ซึง่สมาชกิเข้าไป
อ่านได้	 ดังนั้นฉบับนี้จึงเป็นฉบับสุดท้ายที่จะ
ส่งถึงท่านสมาชิก	 ในปีหน้า	 จะน�าลงในเวบ
สมาคม	ต่อไป

สมยอมเสนอราคา	 เพื่อป้องกันบริษัทที่ไม่
เหมาะสมเข้ามาท�างาน	และต้องพยายามหา
ทางยกเลิกสัญญาที่ท�าไว้อย่างไม่ถูกต้อง	
นอกจากนียั้งมกีารตรวจสอบเจ้าทีร่ะดบักลาง
ที่เกี่ยวข้องกับการท�าสัญญาจ้างด้วย	 มีการ
ก�าหนดไว้ว่า	ในการประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่
กับผู้รับเหมานั้น	 ต้องมีการก�าหนดวาระและ
เรื่องท่ีจะประชุมให้แน่นอน	 เพ่ือป้องกันมิให้
มกีารท�าผดิ	และเม่ือเจ้าหน้าทีร่ะดบักลางท�างาน

เพิ่มความเข้มการสะท้อนแสง

หมูต้อนรับที่สนามบิน

กันอย่างตรงไปตรงมาแล้ว	 ผู้บริหารระดับสูง
ย่อมไม่กล้าท�าผดิ	ผูบ้รหิารสองคนทีถ่กูสอบสวน
น้ัน	 ตามหลักฐานได้รับสินบนไปรวมเป็นเงิน
สองแสนดอลลาร์ระหว่าง	2551	–	2556	การ
สอบสวนยังขยายวงด�าเนนิการต่อไป	และคาด
ว่าคงพบผูก้ระท�าผดิเพิม่ขึน้อกี	อย่างงานจ้าง
เหมาปรับปรุงผิวทาง	พบว่ามีการเสนอราคา
และรับราคาที่สูงกว่าความจริงมากถึง	 40%	
ซึง่คณะกรรมการเรยีกว่าการโกงอย่างโจ๋งครึม่

หมตูวัแรกทีผ่่านการฝึกจนได้ประกาศนยีบตัร
จากสถาบนัฝึกและป้องกนัการทารณุสตัว์ของ
ซานฟานซสิโก	มนัมเีครือ่งแต่งกายหลายชดุ	รวม
ทัง้เสือ้คลมุทีม่ตีรา	Pet	me	มนัมคีวามสามารถ
ในการแสดงออกหลาย
อย่างเพื่อต้อนรับผู ้
โดยสาร	เช่นขยับจมูก
เป็นคล่ืน	ลุกขึน้ยนืหมุน
ตัวบนขาหลังของมัน	
เล่นเปียโนเด็ก	 ที่ได้
บนัทกึเพลงไว้ก่อน	เจ้าของมนับอกว่า	รูส้กึได้
ว่ามนัชอบงานนีม้าก	และเธอกพ็อใจทีไ่ด้ท�าให้
ผู ้มาใช้สนามบินมีความสุขและรอยยิ้ม	 ที่
สนามบิน	 Cincinnati	 /	 Northern	 Kentucky	
international	 Airport	 ก็มีม้าแคระไว้คอย
ต้อนรับแขกด้วย

าวสมาคม


