ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560

เพิ่ ม มากขึ้ น จ้ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารตรวจทดสอบ
สมรรถภาพในการขั บ รถของคนสู ง วั ย เพื่ อ
จากการศึกษาวิจยั ของศูนย์วจิ ยั ด้านการแพทย์ ลดอั ต ราการชนกั น ของรถจนมี ค นเสี ย ชี วิ ต
ของมหาวิทยาลัย Keio ในญี่ปุ่น พบว่ า ผู้ สู ง วั ย ในการศึ กษาเน้ นหาวิธี การที่จะหลีกเลี่ยงการ
ขับรถมากขึ้น เนื่องมาจากจ้านวนประชากรสูงวัย ชนกันที่มีสาเหตุมาจากการหย่อนสมรรถภาพทาง
ร่างกายของคนขับรถ สถิติอุบัติเหตุรถชนกันในปี
2559 พบว่ามีเหตุรถชนกันจนมีคนเสียชีวิตมาก
ถึง 459 รายที่เกี่ยวข้องกับคนสูงวัยทีอ่ ายุเกิน 75 ปี
โดยที่อุบัติเหตุ 459 รายนี้คิดเป็นร้อยละ 13 ของ
อุบัติเหตุทั้งหมดที่มีคนตาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสิบปี
ก่อนหน้านี้ถึงร้อยละ 7.4 ในปี 2559 มีคนสูงวัย
สูงวัยขับรถในญี่ปุ่น

สะพานในสหรัฐฯ ชารุด

วันที่ 1 สิงหาคม ครบรอบ
10 ปี ที่สะพาน I-35W ใน
มีนีอาโพลีสพังครืนลงและมีคนตายหลายคน จนเป็นข่าวใหญ่ตอนนั้น เหตุ
เพราะสะพานอยู่ในสภาพหมดอายุใช้งาน แต่มีการซ่อมแซมเพียงพืน้ สะพาน
โดยมิได้บรู ณะซ่อมแซมโครงสร้างสะพาน ผิวแอสฟัลต์ทเี่ สริมเข้าไปรวมกับน้้าหนัก
เครื่ อ งจั ก รต่ า งๆที่เข้าไปบูรณะสะพานท้าให้สะพานนี้พังครืนลง ท้าให้เกิด
การตื่นตัว มีการตรวจสอบสภาพสะพานทั้งประเทศ และพบว่าสะพาน
ส่วนมากอยู่ในสภาพอันตราย และทางสมาคมผู้ประกอบการก่อสร้างถนน
และระบบขนส่งสหรัฐฯได้ติดตามดูการท้างานของสหพันธ์รัฐในเรื่องนี้ เห็น
ว่ า รั ฐ บาลได้ ทุ่ ม งบประมาณเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง สะพานมากขึ้ น โดยเพิ่ม
งบประมาณขึ้นร้อยละ 39 จากเดิม 23,200 ล้า นดอลลาร์ในปี 2550
มาเป็น 32,300 ดอลลาร์ในปี 2559 ขณะที่งบในการพัฒนาทางหลวง
เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 8 ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยเพิ่มจาก 54,600 เป็น
59,200 ล้านดอลลาร์ แม้จะเพิ่มงบมากแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะปรับปรุง
สะพานที่ ช้ารุ ดหมดสภาพที่มี อยู่ ในปี 2559 มีสะพานที่มีสภาพช้ ารุ ด
ไม่ปลอดภัย 55,710 แห่ง ลดลงเพียงร้อยละ 24.5 จากเดิม 73,817 แห่ง
ตามตัวเลขนี้คงต้ องใช้เ วลาอีกมากกว่า 30 ปี เพื่อซ่อมแซมปรับปรุง
สะพานทั้งหมด แต่ในความเป็นจริงมันจะมีมากกว่านี้ เพราะสะพานอื่นๆจะ
มีอายุใช้งานมากขึ้น สภาพแย่ลง ในสหรัฐฯ อายุใช้งานสะพานอยู่ ที่ ร าว
67 ปี ดั้ ง นั้ น เพื่ อ ความปลอดภั ย ของผู้ ใ ช้ ท าง มีการตรวจสอบสภาพพื้น
สะพาน และชิ้นส่วนโครงสร้างสะพานอย่างสม่้าเสมอ และท้าการซ่อมส่วนที่
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เลิกขับรถมากถึง 345,000 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 21 คนญี่ปุนมีสุขภาพดีและดูเหมือนว่า
คนสู ง วั ย จะมี อ ายุ ย าวนานมากขึ้ น
ดั ง นั้ น
ปั ญ หาข้ า งต้ น คงจะเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ

ช้ารุดเสียหาย โดยก้าหนดการให้คะแนนสภาพสะพานเป็นจาก 0 ถึ ง 9
โดย 9 หมายถึงสะพานที่อยู่ในสภาพดีมาก และถ้าสภาพสะพานมีคะแนน 4
แสดงว่าต้องท้าการซ่อมแซมโครงสร้างที่ช้ารุด แต่มิได้หมายความว่าสะพาน
นี้ไม่ปลอดภัย เพียงแต่ต้องติดตามเฝ้าดูอย่างใกล้ชิด
รัฐต่างๆ 10 รัฐที่มีจ้านวนสะพานที่เสื่อมสภาพลดลงได้แก่
โอกลาโฮม่า (2,458)
แคลิฟรอเนีย (1,861)
เพนซิลวาเนีย (1,466)
เท๊กซัส (1,350)
มิสซุยรี่( 1,282)
มิซซิปซิปี้ (1,010)
โอไฮโอ (1,008)
แคนซัส (856)
อัลบาม่า(712) และอินเดียน่า (536)
ส่วนรัฐที่มสี ะพานช้ารุดเพิ่มมากขึน้ ได้แก่
เวสเวอร์จเี นีย (174)
ไอดาโฮ (52)
อาริโซน่า ( 27)
เดลาแวร์ (22) และโรดไอส์แลนด์ (21)

ช่องจราจรฉุกเฉินอัจฉริยะ

ระบายรถได้มากขึ้น
ใช้เวลาเดินทางน้อยลง
ร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์และวิทยุ
ให้ช่วยให้

ในอังกฤษมีการทดลองก่อสร้างช่องจราจร
ฉุกเฉินอัจฉริยะบนมอร์เตอร์เวย์ M3 ใกล้กับเมือง
Camberley
โดยออกแบบให้มองเห็นชัดเจน
ด้วยการใช้ผิวจราจรสีสม้ และติดตั้งป้ายจราจรให้
เห็นชัดเจนมากขึ้น เพื่อผู้ใช้ทางสังเกตเห็นได้ดีขึ้น
และเข้าใช้เฉพาะกรณีเหตุฉุกเฉินเท่านั้น
ข้อมูลแก่ผู้ใช้ทางด่วน และเข้าใจถึงการใช้ทาง
ด่วนและช่องจราจรฉุกเฉิน มีการแนะน้าให้เตรียม
ความพร้อมของสภาพรถก่อนออกเดินทาง เช่น
น้้ามัน ระบบห้ามล้อ คนขับรถ เพื่อมิต้องประสบ
ปัญหาเมื่อเข้าใช้ทางด่วน ช่วยลดการจราจรติดขัด
ได้อย่างดี ทางด่วนในอังกฤษนั้น ก้ากับดูแลโดย
Highways England ซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐแบบ
การทดลองนี้ จะต้องศึกษาวิเคราะห์ต่อไป รัฐวิสาหกิจ ท้าหน้าที่ พัฒนา ปรับปรุง ดูแล
เพื่อปรับปรุงการออกแบบ และก้าหนดระยะห่าง บ้ารุงรักษาซ่อมแซมทางมอร์เตอร์เวย์

การพัฒนาทางหลวงในกาพูชา
ก้าพูชา โดย กระทรวงโยธาและการขนส่ง มีแผนที่
จะพัฒนาทางด่วน จากพนมเปญ ไปยัง สีหนุวลิ ล์ ภายใน
สิน้ ปี 2560 นี้ ทางด่วนนีร้ ะยะทาง 190 กม ประกอบด้วย
การก่อสร้างถนนสีช่ อ่ งจราจร ทางคนเดินเท้า ทางแยกต่าง
ระดับ ทีพ่ กั ริมทาง และสถานีเก็บเงินค่าผ่านทาง ใช้
สัญญาระบบ Build Operate and Transfer โดยผูร้ บั
จ้างคือ China Communications Construction Co. Ltd.
ได้รบั งานไปในวงเงินค่างาน 2,000 ล้านดอลลาร์ ขณะนีอ้ ยู่
ระหว่างการพิจารณาอนุมตั ขิ องกระทรวงการคลัง คาดว่า
งานก่อสร้างจะเริม่ ได้ปลายปีนี้ เมือ่ ทางด่วนนีก้ อ่ สร้างเสร็จ
จะช่วยให้การขนส่งสะดวกรวดเร็วขึน้
ใช้เวลาเดินทาง
น้อยลง อุบตั เิ หตุกน็ อ้ ยลงด้วย ทางสายนีจ้ ะก่อสร้างเป็น
ขนาดสีช่ อ่ งจราจร เป็นทางด่วนทีเ่ ก็บค่าผ่านทาง โดยไม่
อนุญาติให้จกั รยานยนต์เข้าใช้ทางด่วนนี้

ระหว่างช่องจราจรฉุกเฉิน ทางด่วนอัจฉริยะนั้นจะ
ก้าหนดความเร็วตามสภาวะจราจรเพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวไหลลื่น ไม่ต้องวิง่ ๆหยุดติด ใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้ข้อมูลขณะนั้นแก่ผู้ใช้ทาง
ทราบถึงสภาพทางข้างหน้า และมีการปรับปรุง
ไหล่ทางให้ใช้เป็นช่องทางเดินรถด้วย
ท้าให้
ความปลอดภัยถนนดีขนึ้

เวียดนาม

ความปลอดภัยบนทางหลวงในเวียดนามได้ถูกปรับปรุงดีขึ้นหลังจากเป็นประเทศที่ถนนอันตรายมากทีส่ ุดในเอเชีย ทั่งเอเชียจ้านวน
คนเสียชีวิตในอุบัตเิ หตุบนทางหลวงเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณรถที่เพิม่ ขึ้น แต่กลับตรงกันข้ามในเวียดนามที่มีคนตายน้อยลง ทางคณะกรรมการเพือ่ ความ
ปลอดภัยทางจราจรของเวียดนามแสดงสถิติที่การชนกันและมีคนเสียชีวิตช่วงเวลา มกราคมถึงมิถุนายนปี 2560 นี้มีจ้านวนลดลง โดยมีเหตุรถชนกัน
11,172 ครั้ง ลดลงร้อยละ 5.7 จ้านวนคนบาดเจ็บอยู่ที่ 9,236 ลดลงร้อยละ 10.2 และคนเสียชีวิตในอุบัติเหตุ 4,644 คน เฉพาะช่างเดือนมิถุนายนถึง
กรกฎาคมปีนี้ มีอุบัติเหตุรถชนกัน 1,579 ราย ลดลงร้อยละ 2.8 คนตาย 627 คน ลดลงร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

อินเดีย

ตัวเลขสถิติอุบัตเิ หตุในอินเดียมีแนวโน้มลดลง แม้ว่าจ้านวนผู้เสียชีวิตในอุบัติเหตุมีจ้านวนมหาศาล แต่ก็เห็นได้ว่าในช่วงสามเดือนแรก
ของปีนี้ สถิติลดลงทั้งจ้านวนการชนกันและผู้เสียชีวิต ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 7 โดยเฉพาะในรัฐต่างๆ เช่น Karnataka, Madhya Pradesh, Gujarat,
Maharashtra และ Tamil Nadu.

ยุโรป

สถิติคนตายในอุบัติเหตุในยุโรปมีจ้านวนเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยจ้านวน 51 คนต่อประชากรล้านคนในช่วงปี 2559 ทั้งๆที่เคยลดลงร้อยละ 2
ในปี 2558 แต่สวิสเซอร์แลนด์ มีความปลอดภัยดีขึ้นจนได้รับรางวัล Road safety Pin Award ในปี 2560 นี้ โดยมีจ้านวนคนตายในอุบัติเหตุ 26 คนต่อ
ประชากรล้านคน ซึ่งลดลงร้อยละ 15 จากปี2559 หากย้อนเวลาไปถึงปี 2553 จนถึงปัจจุบัน สถิติลดลงมากถึงร้อยละ 34
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อุปกรณ์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
บนทาง Lake Mary Boulevard มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้
พลังงานแสงอาทิตย์บนผิวทางเพื่อการทดลองตรงทางแยกสองแห่ง
อุปกรณ์นี้ผลิตขึ้นโดย บริษัท Sanford เพื่อใช้ติดตามการเดินทางของ

ยวดยานและใช้ส่งข้อมูลขณะนั้นไปยังวิศวกรจราจร นอกจากเพื่อการ
ปรับความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณจราจรเข้าสู่ทางแยกกับไฟสัญญาณ
จราจรแล้ว
อุปกรณ์นี้ยังส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุง
บริหารจัดการการจราจรในอนาคต
การทดลองนี้เพื่อให้มั่นใจว่าจะ
น้าไปใช้งานกับจุดต่างๆทั่วทั้งรัฐ
และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
จักรยานยนต์ อุปกรณ์มคี วามหนาเพียงหนึ่งนิ้วเหนือผิวทางเท่านั้น ซึ่ง
ไม่กระทบต่อการวิ่งของจักรยานยนต์ และเมื่อต้องใช้งานจริง อุปกรณ์นี้
ยังสามารถที่จะฝังจมลงในผิวทาง เพื่อให้มันเรียบเสมอกับระดับผิวทาง
ด้วย และส่งข้อมูลต่างๆเพื่อสัญญารไฟจราจร และข้อมูลให้แก่วศิ วกร

Click for Video
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รายได้กองทุนเพิ่ม แต่ก็ไม่พอใช้
เป็นเวลาต่อเนื่องกันหลายปีมาแล้วที่รายได้ของกองทุนเพื่อกิจกรรม
งานทางของรัฐเค็นตั๊กกี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ออกมาชี้แจงว่า เหตุการณ์อย่างนี้คงไม่มีอีกแล้ว เพราะราคาน้้ามันเชื้อเพลิง
ที่ลดลง กับจ้านวนรถจดทะเบียนที่ไม่เพิ่มขึ้น ท้าให้รายได้จากภาษีน้ามัน
และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนลดตามไปด้วย เงินกองทุนนี้รัฐน้ามาใช้จ่ายใน
การก่อสร้างดูแลระบบทางหลวงของรัฐ และปีนี้มรี ายได้สูงกว่าที่คาดการไว้
เพียง 51.1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการจดทะเบียนรถ หาก
เงินกองทุนไม่ได้ตามเป้าหมายก็คงไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ไม่ใช่แค่การ
แก้ปัญหาในระยะยาวส้าหรับสถานการณ์น้ามันเชื้อเพลิงที่ราคาลดลงๆ แต่
มันรวมถึงค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนรถใหม่หรือการโอนรถที่มี
แนวโน้มลดลงด้วย และคาดว่ารายได้จะยังคงลดลงๆไปเรื่อยๆ มีความ
พยายามในการคงอัตราภาษีน้ามันเชื้อเพลิงที่ 26 เซนต์ ต่อแกลลอน ตั้งแต่
ปี 2558 ซึ่งก็ช่วยให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นมา 291 ล้านดอลลาร์ แต่ก็มองไม่
เห็นว่าน้้ามันจะมีราคาแพงขึ้น
นั่นหมายถึงภาษีไม่มีทางเพิ่มมากขึ้น
นักการเมืองบางท่านอยากขึ้นภาษีน้ามันอีก 6 -7 เซนต์ต่อแกลลอน แต่ก็ไม่
กล้าท้าเพราะห่วงคะแนนเสียง

วัยรุ่นไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
วัยรุ่นกว่า 1 ใน 4 ยอมรับว่าไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งอยู่ในที่
โดยสารตอนหลังของรถ รายงานการส้ารวจของส้านักรับประกันอุบัติภัย
แจ้งว่าวัยรุ่นกว่าร้อยละ 90 คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งอยู่ตอนหน้าของรถ
และอีกราวร้อยละ 70 ก็คาดด้วยเมื่อนั่งในที่นั่งตอนหลัง และคนที่เสียชีวิต
ในอุบัติเหตุรถชนกันมีถึงครึ่งหนึ่งที่ไม่คาดเข็มขัด แสดงว่าการรณรงค์ให้
คาดเข็มขัดนิรภัยนั้นได้ผลดีสา้ หรับการนั่งข้างหน้า แต่ไม่ค่อยได้ผลกับผู้ที่
นั่งในที่นั่งตอนหลัง แม้แต่คนขับแท๊กซี่ก็เหมือนคนอื่นๆ และผู้ใช้บริการ
แท๊กซี่มีเกือบครึ่งที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขึ้นนั่งบนรถ เมื่อมีการสอบถาม
ถึงเหตุผลจากคนที่นั่งตอนหลังว่าท้าไมไม่คาดเข็มขัด ค้าตอบของคนหนึ่งใน
สี่บอกว่าเขาคิดว่ามันปลอดภัยเมื่อนั่งอยู่ตอนหลัง แต่จากสถิติพบว่าคนนั่ง
ตอนหลังมีความเสีย่ งมากกว่าคนนัง่ ข้างหน้าถึง 3 เท่า ถ้าไม่คาดเข็มขัด
นิรภัย และยังท้าให้ผู้อื่นในรถเสี่ยงอันตรายมากขึ้นด้วย เพราะเขาจะปลิวไป
กระแทกคนนั่งตอนหน้า อัดคนขับรถให้อัดเข้ากับพวงมาลัยรถ ทุกรัฐใน
อเมริกายกเว้นรัฐนิวแฮมไชร์มีกฎหมายบังคับให้คาดเข็มขัดเมื่อนั่งข้างหน้า
แต่มี 21 รัฐที่ไม่บังคับคนนั่งที่นั่งข้างหลัง นี่จะท้าให้อัตราการตายเพิ่มมาก
ขึ้น

เจ้าภาพโอลิมปิกได้อะไรบ้าง
ในปี 2571 นั้น ก็หนีไม่พ้นปัญหานี้ เพราะต้องจัดสร้างระบบขนส่งมาตรฐาน
โลกขึ้น แม้ว่าจะตั้งเป้าหมายไว้ก่อนแล้วว่าจะไม่ลงทุนก่อสร้างสนามกีฬา
ใหม่ไม่ว่าจะเป็นสนามแบดมินตั้น สนามแข่งจักรยาน นครแห่งนี้ที่มี
มหาวิทยาลัยดังหลายแห่ง และทีมนักกีฬาอาชีพมีชื่อเสียงมากมาย มีสนาม
กีฬาหลายแห่งที่ได้มาตรฐานจุคนได้มากอยู่แล้ว จะใช้สนามกีฬาเก่าหรือ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิม หรือที่มีโครงการจะจัดสร้างอยู่แล้ว ซึง่ ก็เคยท้า
อย่างนี้มาแล้วเมื่อครั้งที่เป็นเจ้าภาพจัดเมื่อปี 2527 แต่ก็ยังใช้จ่ายเกินไปถึง
225 ล้านดอลลาร์ โดยมีระบบขนส่งสาธารณะให้บริการแก่ชาวนครลอสเอง
เจลลิส จนถึงปัจจุบัน (ในปี 2475 เมืองนี้ก็เคยเป็นเจ้าภาพ ครั้งนั้นมีก้าไร 1
ล้านดอลลาร์) การเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปในปี 2571 นั้น ก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่า
จะก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะให้แก่เมืองนี้ ว่ากันตามจริงแล้ว การจัดกีฬา
โอลิมปิก เป็นเพียงตัวเร่งให้น้าโครงการต่างๆมาด้าเนินการเร็วขึ้น
ความจริงอย่างหนึ่งของการจัดกีฬาโอลิมปิกคือ หลังจบเกมส์ ทุกคน
กลับไปหมด นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ผู้สื่อข่าว เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดสดกีฬาของ
สถานีโทรทัศน์ต่างๆ รวมทั้งผู้ชมกีฬาต่างๆ ใช้จ่ายเงินระหว่างการแข่งขันไม่
มากอย่างที่ตั้งเป้าไว้ เจ้าภาพจัดการแข่งขันอยู่สามสัปดาห์ แต่ตอ้ งทุ่มเงิน
มหาศาลลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ ทั้งที่พวกเขาไม่จ้าเป็นต้องมีไว้
ใช้ รวมทั้งระบบขนส่งมวลชนที่คนพื้นที่ไม่นิยมใช้กัน เมืองเอเธนส์และ รีโอ
เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจน ต้องใช้จ่ายเงินเพื่อโครงสร้างพื้นฐานไปทั้งที่ไม่
จ้าเป็นต้องใช้มากอย่างนั้น ปักกิ่งเอง ก้าลังฉงนว่าจะเอาสนามกีฬารูปรังนก
ไปท้าอะไรดี เมือง Sochi ในรัสเซีย ลงทุนก่อสร้างรถไฟฟ้าระบบ light rail
ไปเป็นเงิน 8,500 ล้านดอลลาร์ แต่ไม่มีใครดูแลรักษาการให้บริการหลังจาก
โอลิมปิกผ่านไป นครลอสเองเจลลิสที่จะเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกครัง้ ที่ 34
บริการอูเบ้อร์ Uber Freight
บริการเรียกรถบรรทุก Uber ได้เริ่มใช้ใน
ซานฟานซิสโกเมื่อพฤษภาคมนี้ หลังจากที่ทดลอง
ใช้ได้ผลมาแล้วจากรัฐแท๊กซัส ผู้ใช้บริการสามารถ
เรียกรถมาให้บริการได้ในแคลิฟรอเนีย อาริสโซน่า
จอร์เจีย คาโรไลน่า และรอบๆชิกคาโก้ ทางบริษัท
แจ้งว่าจะเปิดให้บริการในอีกสองสามเดือน
ข้างหน้า ผู้ใช้บริการจะได้รับบริการโดยอ้างอิงถึง
เส้นทางที่เขาเคยใช้ส่งสินค้ามาก่อน ทางอูเบอร์ยัง
ไม่ก้าหนดจ้านวนรถที่จะให้บริการว่ามีเท่าไร แต่
จากที่ทดลองใช้มาแล้วที่แท๊กซัส มีคนใช้บริการ
เพิ่มมากเป็นสิบเท่า ระบบเดิม ผู้ใช้บริการขนส่ง
สินค้าจะให้โบรกเก้อช่วยจัดการเรือ่ งก้าหนดการ
บรรทุกส่งสินค้าให้ แต่ด้วยโทรศัพท์มือถือและ
ขั้นตอนท้างาน ภารกิจนี้สามารถมอบให้ applica-
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Apps อย่าง Convoy and Uber Freight
พยายามหาทางจัดการเกีย่ วกับคนขับรถ ในเรื่อง
ความโปร่งใส ประสิทธืภาพ และการจ่ายค่าแรง
รวมไปถึงการจัดตารางการขนส่ง เพื่อให้พวกเขา
กลับมาบ้านได้เร็วขึ้น ตอนนี้มีผู้ให้บริการด้านการ
ขนส่งอยู่มาก แต่การให้บริการนั้นแตกต่างจาก
ของอูเบอร์ ในการขนส่งสินค้าก็คล้ายกับบริการ
tion ท้าแทนได้เลย ธุรกิจนี้มมี ูลค่ามหาศาลถึง แท๊กซี่ ที่เราไม่อาจทราบได้ล่วงหน้าว่าสินค้าอยู่ที่
800,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี ปัญหาอยู่ที่จะบริหาร
จัดการหาคนขับรถบรรทุกมาให้บริการได้อย่างไร
อูเบอร์จึงเข้ามาเพื่อจัดการเรื่องนี้
และก้าลัง
พยายามเจาะตลาดเข้าไปในจีน รัสเซีย โดยการหา
ผู้ร่วมค้าอยู่

ไหน จะให้ไปส่งที่ไหน บางครั้งเป็นการส่งในระยะทางใกล้ๆ ท้าให้เสียโอกาสขนส่งมากๆ
หรือไกลๆท้าให้ขาดรายได้ แต่ส้าหรับอูเบอร์พยายามให้ผู้ขับรถมีสิทธิ์ในการจัดการเรื่อง
เส้นทางขนส่ง โดยจะส่งข้อมูลการรับ-ส่งสินค้าให้กับคนขับรถทีอ่ ยู่ใกล้จุดที่จะให้บริการ
เพื่อไปด้าเนินการได้เลย

mittee และทางต้ารวจขอให้ประชาชนช่วยชี้
เบาะแซถึงกลุม่ ที่ท้า ช่องจักรยานเถื่อนแบบนี้เคย
พบมาก่อนบนถนน Robbins และ Scranton
Avenue พวกศิลปินอาจอยากแสดงฝีมือ แต่การ
ท้ า ให้ ถ นนเลอะเทอะด้ ว ยเส้ น จราจรที่ ไ ม่ ถู ก
กฎหมายนั้นไม่ถูกต้องและอาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อทั้งคนใช้รถและขี่จักรยาน ผู้ทรี่ ู้เบาะแซของคน
กระท้าสามารถโทรแจ้งต้ารวจได้ทางโทรศัพท์ คน
ขี่จักรยานถ้าต้องการช่องจักรยานสามารถหารือ
กลุ่มคนขี่จักรยานนอกกฎหมายได้ท้าการตี ร่ ว มกั บ ทางการต้ า รวจเพื่ อ จั ด ท้ า ให้ ถู ก ต้ อ ง
เส้นท้าเครื่องหมายช่องจราจรส้าหรับทางจักรยาน ปลอดภัยต่อไป
ขึ้นมาเอง โดยไม่มีกฎหมายรองรับ ในเมือง Falmounth รัฐ Main ดังนั้นทางคณะกรรมการทาง
จักรยานของเมือง Falmounth Bikeways Comทางจักรยานผิดกฎหมาย

เหตุการแบบนี้มีรายงานพบที่ซานฟานซิสโก
และเมืองดาลลัส ซึ่งเป็นการกระท้าที่ไม่ถูกต้อง
แม้ จ ะเพื่ อ ให้ เ กิ ด แรงบั น ดาลใจให้ เ กิ ด การ
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เปลี่ยนแปลงก็ตาม เพราะมันไม่ปลอดภัยจริงๆทั้ง
คนขี่จักรยานและคนขับรถ
ในเมือง Falmounth นี้ มีอุบัติเหตุคนขี่
จั ก รยานถู ก รถชนเสี ย ชี วิ ต สามคน
เป็ น
ชาวต่างชาติที่ท้างานในเมืองนี้สองคน ท้าให้ทาง
คณะกรรมการทางจักรยานของเมืองหารือกันที่จะ
จัดอบรมคนขี่จักรยานโดยเฉพาะชาวต่างชาติใ ห้
ทราบถึงกฎเกณฑ์ และเรื่องความปลอดภัยในการ
ใช้ถนน เพราะรถจักรยานเมื่ออยู่บนถนนมันคือ
พาหนะเหมือนกัน ต้องหยุดตรงสัญญาณไฟแดง
หรือป้ายหยุดเหมือนรถอื่นๆ ต้องให้สัญญาณมือ
เมื่อจะเลี้ยวเปลี่ยนทิศทางโดยเฉพาะรถจักรยานที่
ไม่มีอุปกรณ์แสงสว่างและขับขี่ตอนกลางคืน ทาง
กลุ่มถึงกับแจกอุปกรณ์แสงสว่างให้ฟรี

การขยายตัวของระบบขนส่งทางรางในภูมิภาค
แถบนี้ งบประมาณที่ใช้ราว 1,640 ล้านดอลลาร์
โครงการรื้อสะพานรถไฟที่หมุนเบีย่ งตัวเปิดได้
โดยร่วมมือกันระหว่างกรมเจ้าท่าของรัฐนิวยอร์ค
ทอดข้ามแม่น้า Hackensack ที่ก่อสร้างเสร็จเมื่อ และรัฐนิวเจอร์ซี่ Amtrak และอีกส่วนหนึ่ง 811
2453 ใช้งานมาแล้วกว่าร้อยปี ในนิวเจอร์ซี่ ก้าลัง ล้านดอลลาร์จาก Capital Investment Grants
Program, CIG. โครงการนีร้ อมานานเพราะต้อง
ผ่านกระบวนการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามเงื่อนไขของโครงการที่ใช้เงินช่วยเหลือ CIG
สะพานนี้ต้องรองรับจ้านวนรถไฟวันละ
450
ขบวน ผู้โดยสาร 150,000 คน ที่วิ่งระหว่าง
Newark, N.J. และ Penn Station, นิวยอร์ค
ด้วยอายุที่มากของสะพานบางครั้งเกิดปัญหาตอน
จะเริม่ งานหลังผ่านการพิจารณาด้านผลกระทบ เปิด – ปิด สะพานเพื่อให้เรือสัญจรทางน้้าผ่าน
สิ่งแวดล้อมไปแล้ว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขนส่ง
ทางรางของประเทศ รวมทั้ง รถทีใ่ ช้สะพานไม่ต้อง
เสียเวลารอเมื่อมีการสัญจรทางน้้าและต้องหมุน
รื้อก่อสร้างสะพานใหม่

อุปกรณ์เกิดช้ารุดต้องเสียเวลารอซ่อม โดยเฉพาะ
ด้วยความเก่ามากของสะพาน
ชิ้นส่วนอะไหล่
บางอย่างไม่มีต้องจัดท้าขึ้นใหม่จากโรงงานหรือ
โรงกลึง
บางครั้งหมุนเบีย่ งเปิดสะพานไปแล้ว
เบี่ยงเปิดสะพาน
สะพานใหม่จะก่อสร้างเป็น ตอนที่เบี่ยงกลับมา สะพานไม่เข้าที่ ไม่ได้ระดับ
สะพานสูงให้เรือต่างๆผ่านได้สะดวก ตามแผนจะ ต้องเสียเวลาปรับให้เข้าที่ เพื่อรถไฟจะวิ่งผ่านได้
ก่อสร้างสะพานรถไฟอีกแห่งใกล้ๆกันเพื่อรองรับ อย่างปลอดภัย
สะพานนีเ้ ป็นคอขวดที่เป็น
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อุปสรรคในการเดินรถไฟมาก
และสะพานนี้มี
ชิ้นส่วนไม้มาก จนบางครั้งเกิดเหตุไฟไหม้ ต้องปิด
การจราจรหลายครั้ง อย่างเช่นครั้งหนึ่งเกิดไฟไหม้
เสาไม้รั้วริมเขื่อนใต้สะพาน ท้าให้ต้องปิดการใช้
สะพานนานหลายชั่วโมงเพื่อดับไฟ และตรวจ
ความปลอดภัยของสะพานก่อนเปิดใช้งานใหม่

เพื่อให้การขนส่งทั้งทางบก รถไฟและทางน้้าที่
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น สะพานใหม่ที่จะก่อสร้าง
ขึ้นแทนนั้นเป็นสะพานขนาดรางรถไฟคู่ ที่ยกสูง
ให้เรือลอดได้

สะพานข้ามรัฐ
ผู้ว่าการรัฐมินิสโซต้า และรัฐ วิสคอนซิ่น ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดสะพาน ให้บริการกับประชาชนทั้งสองรัฐออกไปอีกเป็นทศวรรษ ท้าให้เศรษฐกิจของ
เชื่อมรัฐทั้งสอง ที่ทอดข้ามแม่น้า St. Croix เชื่อมติดต่อระหว่างเมือง Oak ทั้งสองรัฐแข็งแกร่งไปพร้อมกัน สร้างงานขึ้นกว่า 3,000 สร้างความสัมพันธ์
Park Heights. Minn. กับ St. Joseph. Wis. เมื่อ 2 สิงหาคม 2560 ระหว่าง ญาติ มิตร ที่อยูส่ องฝั่งแมน้้า
สะพานใหม่นี้ก่อสร้างขึ้นแทนสะพานเก่าที่ใช้งานมานานกว่า
80
ปี
การจราจรหนาแน่นมากถึงวันละ 18,000 คัน และบางครั้งต้องปิด
การจราจรเพื่อยกสะพานขึ้นให้เรือลอดผ่านไป สะพานแห่งใหม่นี้กอ่ สร้าง ณ
จุดใหม่ท้ายน้้าห่างไปราว 1.65 กม สามารถรับการจราจรได้มากเป็นสองเท่า
ของสะพานเดิม และยกสะพานสูงขึ้นให้เรือผ่านไปได้สะดวก ออกแบบเป็น

แบบลูกผสมระหว่าง Cable stay และ Box segmented concrete การ
ก่อสร้าง Box segments ใช้วิธีการแบบ balanced cantilever ยืน่ Boxes
ออกไปทั้งสองข้าง prestress แล้วโยงยึดด้วย cable stay steel เพื่อมิต้อง
ออกแบบให้เสายึดเหล็กสูงมาก
เพื่อให้กลมกลืนกับความสูงของหน้าผา
ธรรมชาติสองข้างแม่น้าที่มีอยู่ ระหว่างก่อสร้างตอม่อต่างๆ งานก่อสร้าง
คอนกรีตมีปญ
ั หามากเพราะสภาพอากาศในฤดูหนาวและฤดูร้อนที่หน้างาน
ต่างกันมาก ตั้งแต่ - 15 องศา C ที่น้าในแม่น้าเป็นน้้าแข็ง ถึง 27 องศา C
สะพานแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างรัฐทั้งสอง
และจะ

Click for Video
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3 หญิงอังกฤษขับรถบนทางด่วน M-6 ที่การจราจรคับคั่ง ด้วย
ความเร็ว 80 กม/ชม โดยไม่ห่วงถึงอันตรายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น มี
คนขับรถคันอื่นถ่ายวิดีโอเธอไว้
ขณะแต่งหน้าทั้งที่รถยังวิ่งอยู่เป็น
เวลานานถึง 5 นาที มีบางโอกาสที่รถเธอแฉลบไปแฉลบมาบนช่อง
จราจรกลางเมื่อเธอละจากการถือพวงมาลัยรถไปแต่งหน้า จนรถคัน
อื่นต้องพยายามหลบโดยแซงซ้ายขึ้นไป ทั้งที่กฎหมายห้ามแซงซ้าย
เพื่อให้พ้นอันตรายจากรถเธอ

1

เจ้าหน้าที่จากองค์กร AA ในอังกฤษ ที่มีหน้าที่คอย
ช่วยเหลือผู้ใช้รถที่มีปญ
ั หา เมื่อเขาไปถึงรถที่จอดเสียอยู่ ก็ต้อง
แปลกใจที่เห็นลูกจิงโจ้นั่งอยู่ตรงทีน่ ั่งข้างคนขับ รถคันนี้เป็นของ
สวนสัตว์ในท้องถิ่น คนขับบอกว่า ลูกจิงโจ้นี้มันเชื่อง ไม่ท้า
อันตรายคน ตอนที่รถเสีย เขาได้เรียกเจ้าหน้าที่จากสวนสัตว์ให้
มาช่วยขนถ่ายสัตว์อื่นๆที่น่าจะก่อปัญหาหรืออันตรายไปก่อนแล้ว

**** สัตว์หน้าขน มันไม่น่าไว้ใจทั้งนั้น ถ้ามันเกิดตกใจและต่อย
เอาด้วยเท้าละก็ถึงสลบเหมือดเลยนะ
2
ต้ารวจเวียดนามก้าลังตามหาชายหนุ่มที่ปรากฎในคลิปที่มี
คนถ่ายไว้ ฐานขับขี่จักรยานยนต์ด้วยความประมาท ตามคลิป
เขาขี่จักรยานยนต์โดยใช้เท้าบังคับแฮนรถและใช้มือถือโทรศัพท์
โทรคุยกับเพื่อนไปตลอดทาง และมีอยูต่ อนหนึ่งที่รถบรรทุกบีบ
แตรใส่เขา จนเขาตกใจแทบหล่นจากจักรยานยนต์ ที่เวียดนาม
เพิ่งมีกฎหมายบังคับให้ใส่หมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์
แต่ไม่แน่ใจว่ามีกฎหมายห้ามใช้เท้าบังคับแฮนรถหรือไม่ แม้เคยมี
คนถูกจับและปรับฐานใช้เท้าบังคับแฮนรถมาก่อนหน้านี้แล้ว
*** เหมือนกันแทบทุกประเทศส้าหรับพวกนักซิ่งจักรยานยนต์ที่
มักซ่าท้าอะไรแผลงๆ โดยไม่คดิ ถึงชีวิตตนเอง และที่จะท้าให้คน
อื่นเดือดร้อนจากการกระท้าของตนด้วย
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**** แหม แต่งหน้านะ เมื่อไรก็แต่งได้ แม้เป็นศพหลังเกิดอุบัติเหตุ
แล้ว ก็ยังแต่งได้ก่อนน้าเข้าโลง

ที่มหาวิทยาลัย MIT ที่เลื่องชื่อ มีงานวิจัยทดลองรถไร้คนขับ ด้วยการ
ใช้รถเด็กเล่น และตุ๊กตาเป็ดยางเป็นผู้โดยสาร ท้าการทดลองวิ่งในสนาม
ขับรถจ้าลอง แล้วติดกล้องไว้ที่รถเด็กเล่น เพื่อเก็บภาพข้อมูลที่รถวิ่งไป
และน้ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนารถไร้คนขับจริงๆ โดยมีตุ๊กตา
ยางเป็ดเป็นผู้โดยสารที่ไม่มีเสียงบ่นหรือแสดงอาการตกใจใดๆ
*** แบบนี้ผลงานวิจัยก็ไม่น่าจะสมบูรณ์ เพราะไม่เห็นหรือรู้ถึงปฏิกริยา
ของผู้โดยสารเมื่อต้องเผชิญภาวะหวาดเสียว
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