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ทางด่วนอัจฉริยะ

เมือ่ ใดทีพ่ ดู ถึงทางด่วนอัจฉริยะ มักจะคิดถึงเรือ่ ง
ด่านเก็บเงินอัตโนมัติ ป้ายจราจรเปลี่ยนข้อความได้
จนถึงถนนที่สามารถประจุกระแสไฟฟ้าให้กับรถใช้
พลังงานไฟฟ้าได้ แต่ไม่ว่าจะอัจฉริยะปานใด ผิวทาง
ก็ยงั ไม่หนีไปจากผิวทางคอนกรีตหรือลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต ความเป็นอัจฉริยะของผิวทางคือ เพิ่มใน
ด้านความเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากขึน้ การก่อสร้าง
มีเทคโนโลยีใหม่ที่ทาให้ทางานเร็วขึ้นผิวทางแข็งแรง
ทนทานมากขึ้น การนาวัสดุผิวทางเก่ากลับมาใช้อีก
เป็นที่นิยมกันแพร่หลายมากขึ้น
เพราะช่วยลด
งบประมาณและค่าใช้จ่ายของทางนั้นลงได้มาก เป็น
ผลดีทั้งกับผู้ว่าจ้างและผูร้ ับจ้าง การใช้มวลรวมผสม
ที่อุณหภูมติ ่า Warm mix asphalt ช่วยแก้ไข
ปัญหาโลกร้อน และประหยัดเชื้อเพลิงได้มาก การ
บูรณะผิวทางที่เมื่อก่อนมีแต่การปูผิวแอสฟัลต์บน
ผิวคอนกรีตหรือผิวลาดยาง ก็มีการพัฒนามาเป็น
บูรณะเสริมผิวด้วยซีเมนต์คอนกรีต ซึ่งมีทั้งแบบ
ประสานกับผิวเดิม หรือไม่ประสานแค่ปูทับไปบนผิว
เดิม ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพผิวเดิมว่าเหมาะกับการเสริม
ผิวแบบใด ทั้งหมดนี้ช่วยให้ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ลงและเพิม่ ความมั่นคงแข็งแรงขึ้นได้มาก
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ผิวทางคอนกรีต
เมื่อกล่าวถึงผิวทางคอนกรีต มักคิดถึงผิว
คอนกรีตที่หนามากเพื่อให้สามารถรับปริมาณ
จราจรได้มาก และมักใช้กับงานก่อสร้างทาง
ใหม่ แต่ปัจจุบัน ผิวทางคอนกรีตนอกจากงาน
ก่อสร้างใหม่แล้ว ยังใช้เพื่องานบูรณะเสริมผิว
ทางให้กับผิวทางเดิม ทั้งคอนกรีตหรือแอสฟัลต์
คอนกรีตได้
เพราะปัจจุบันราคาค่างานผิว
คอนกรีตและผิวแอสฟัลต์ไม่ต่างกันมากแต่อายุ
ใช้งานอาจยาวนานกว่า และการดูแลรักษาของ
ผิวทางคอนกรีตอาจจะน้อยกว่าด้วย
การ
พัฒนาเทคโนโลยีผิวทางคอนกรีต ที่ใช้ Roller
Compacted Concrete, RCC. ที่ใช้มวลรวม
คอนกรีตที่มี slump ต่ามาทาผิวทาง โดยปู
แล้วบดทับให้แน่น
ทาให้มคี วามคงทนได้
มากกว่า การเสริมผิวด้วยผิวทางคอนกรีตนั้น
ทาได้ทั้งบนผิวคอนกรีต หรือผิวลาดยางเดิม

ทาให้ยืดอายุใช้งานออกไปได้อีก 10 – 40 ปี
ในสหรัฐฯมีการเสริมผิวด้วยคอนกรีตมากถึง
15% การเสริมผิวทาได้ทั้งแบบประสานผิวเดิม
Bonded overlay หรือ thin white toppings คือปูผิวคอนกรีตบางๆ หนาประมาณ
10 – 15 ซม บนผิวทางเดิมที่เตรียมให้เกิดการ
ประสานติดกับผิวที่เสริมลงไป เหมาะกับผิว
ทางเดิมที่แตกร้าวแต่ไม่มีความเสียหายมาก
ด้านโครงสร้าง ผิวทางใหม่ที่เสริมไปกับผิวทาง
เดิม
ช่วยกันรับปริมาณจราจรและน้าหนัก
บรรทุก หรือแบบไม่ประสาน Unbonded

overlay ที่หนามากกว่า 15 ซม. ปูทับไปบนผิว
ทางเดิม
ที่มสี ภาพความเสียหายมากแต่ไม่
จาเป็นต้องรื้อทิ้งก่อสร้างใหม่เพื่อรักษาระดับ
หลังถนน การเสริมผิวแบบนี้ ผิวทางเดิมทา
หน้าที่เป็นพื้นทางโดยผิวที่เสริมใหม่ทาหน้าที่
ผิวทาง วัสดุคอนกรีตแบบใหม่ Roller Compacted Concrete ที่เป็นมวลรวมคอนกรีตที่

ไม่มสี ลัมพ์ ใช้มวลรวมผสมเหมือนคอนกรีต
ธรรมดา และมีกาลังรับแรงเท่ากัน ใช้ปูลงบน
ผิวเดิมด้วยตัวปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (asphalt
type paver) ได้ แล้วทาการบดทับให้แน่น
แบบเดียวกับการบดทับผิวลาดยาง แต่ต้องบด
ทับให้เสร็จภายในระยะเวลาเส๊ตตัวของซีเมนต์
ผิวแบบนี้ไม่ต้องใส่เหล็กเดือย dowel และ
เหล็กเสริม แต่ยังต้องมีรอยต่อก่อสร้างตาม
ขวาง และระยะจะห่างมากกว่าผิวคอนกรีต
ปกติ ไม่ต้องคราดลายบนผิวทาง ผิวแบบนี้ค่า
ก่อสร้างและบารุงรักษาถูกกว่าแบบแอสฟัลต์
และใช้งานได้ยาวนานกว่ามาก ข้อสาคัญที่สดุ
คือ ก่อสร้างเสร็จเปิดให้จราจรผ่านได้เลย

ตลาดยางแอสฟัลต์
ประการหนึ่งในยุโรปนั้น ช่วงฤดูหนาว ต้องการ
เชื้อเพลิงใช้มากเพื่อทาให้อบอุ่น แต่ความต้องการ
ใช้ยางแอสฟัลต์น้อย เนื่องจากสภาพอากาศไม่
เหมาะในการก่อสร้าง หากผลิตออกมาต้องเก็นส
เมือ่ สิบปีทผี่ า่ นมา ความต้องการใช้ยางแอสฟัลต์
ในงานทางในยุโรปมีปริมาณลดลง จนโรงกลั่น
น้ามันที่มีผลพลอยได้เป็นยางแอสฟัลต์ต้องปิดตัว
ไปกว่า 30 โรงงาน ทั้งนี้เนื่องจากภาวะถดถอย
ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ประเทศต่างๆนอกยุโรป
มีการผลิตแอสฟัลต์แล้วส่งมาขายในยุโรปอีกด้วย
ประกอบกับการพบทรายน้ามันในอเมริกาและมี
การขุดขึ้นมากลั่นเป็นน้ามันเชื้อเพลิง ทาให้การ
กลัน่ น้ามันในยุโรปต้องปรับปรุงเพราะตลาดส่งออก
ไปสหรัฐฯที่หายไป โดยผลิตสิ่งที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
เช่น heavy fuel oil, HFO. พลอยทาให้ผลผลิต
แอสฟัลต์ลดลงไปด้วย และ HFO นี้ เป็นเชื้อเพลิง
ที่มีซัลเฟอร์น้อย เป็นผลดีต่อสื่งแวดล้อม อีก
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มากๆนั้น ไม่เหมาะ เพราะยางแอสฟัลค์จะเยิม้ ตัว
ไม้แห้งเป็นต้น อย่างไรก็ตาม ก็ยังต้องติดตาม
ความต้องการทีแ่ ท้จริง เพือ่ ทาให้ผลผลิตแอสฟัลต์ใน
ยุโรปมีปริมาณพอเพียง หาไม่แล้ว หากเกิดการ
คลาดแคลนขึน้ มา ต้องสัง่ จากต่างทวีปเข้ามาราคาแพง
ต๊อกไว้ สิ้นเปลืองทั้งค่าเก็บและดอกเบี้ย อีกทั้ง เพราะต้องบวกค่าขนส่งทั้งจากแหล่งเข้ามาและ
ปัจจุบันมีตัวแทนจาหน่ายยางแอสฟัลต์ Asphalt ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ต้องการใช้อีก
traders ที่สามารถหาแอสฟัลต์จากแหล่งผลิตทั่ว
โลกจาหน่ายให้กับผูต้ ้องการใช้งาน แต่ก็ต้องมี
ประสบการณ์มากพอที่จะรู้ว่ายางแอสฟัลต์ทผี่ ลิต
มานั้นใช้น้ามันดิบจากแหล่งใด เหมาะกับการใช้
งานก่อสร้างหรือไม่อย่างไร เช่นแหล่งที่มีไข Wax

การบริหารจัดการงานทางใน เคนยา
เคนยา ทั้งประเทศมีทางหลวงประเภทต่างๆรวมราว 161,000 กม ส่วนที่มีผิวทางซึ่งส่วนมากเป็นผิวลาดยางมีอยู่ราว 16,000 กม และมีแผนจะ
ลาดยางต่อไปอีก 7,000 กม ทางหลวงแผ่นดินสายหลักราว 14,000 กม ที่ต้องการงบบารุงรักษาทางมากถึง 4,000 ล้านดอลลาร์ แต่ต้องขาดงบ
บารุงรักษาอย่างมากเพราะการจัดเก็บภาษีน้ามันเชื้อเพลิงไม่ได้ตามเป้าหมาย ตามหลักเกณฑ์ งบบารุงปกติและบารุงตามกาหนดเวลาต้องมีไม่น้อยกว่า 1
– 1.5 % ของงบประมาณที่ใช้ก่อสร้างทางใหม่ แต่จริงๆแล้วได้เพียง 0.5% เท่านั้น ทางลาดยางจาเป็นต้องได้รับการดูแลทั้งบารุงปกติและบารุงรักษา
ตามกาหนดเวลา ต้องทาการเสริมผิวทางเมื่อถึงกาหนดอายุของมัน หากมิได้ทาตามกฎเกณฑ์ ทางหลวงก็จะเสียหายเร็วกว่าที่เป็น ทาให้ต้องสิ้นเปลือง
งบประมาณมากโดยใช่เหตุ ในอัฟริกา การฉาบผิวทางมักใช้แบบ slurry seal, micro sealing และ surface treatment ซึ่งจะมีราคาค่างานราว 6-10
ดอลลาร์ (190-320บาท) /ตร.ม. ถ้าละเลยไม่ทาตามกฎเกณธ์ ผิวทางจะเสียหายมากจนต้องทาการบูรณะด้วยการเสริมผิวด้วย hot mix หรือ cold mix
ซึ่งค่างานราว 19 – 29 ดอลลาร์ (600-930บาท)ต่อ ตร.ม. ถ้ายังไม่รีบทาการบูรณะ ความเสียหายก็ยิ่งมากจนถึงขั้นต้องรื้อก่อสร้างใหม่ หรือ full
depth reconstruction ถึงขั้นนี้ค่างานจะพุ่งถึง 43 – 86 ดอลลาร์ (1380-2750 บาท)/ตร.ม. หรือถ้าถึงขั้นก่อสร้างทางใหม่ก็ตก กม. ละ 1 ล้าน
ดอลลาร์ ทางหลวงถ้าถูกออกแบบมาอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม การก่อสร้างและควบคุมงานโดยช่างที่ไม่มีความรู้ มีการประหยัดงบประมาณโดยลดหย่อน
มาตรฐานลง ย่อมทาให้ทางหลวงเสียหายก่อนเวลาอันควร ยิ่งถ้ามีรถบรรทุกน้าหนักเกินอีกด้วย ความเสียหายจะมากเป็นทวีคณ
ู
เคนยาต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างประเทศในการ
พัฒนาทางหลวง ในปีงบประมาณ 2560-2561 รัฐบาลจัดสรร
งบประมาณเพื่อก่อสร้างและบารุงรักษาทาง 1,200 ล้านดอลลาร์ โดย
612 ล้านใช้เพื่อก่อสร้างทางใหม่ 26 ล้านสาหรับทางที่มีปริมาณจราจร
น้อย และงบบารุงรักษาทางจัดไว้ 474 ล้าน โดยได้รับ 412 ล้านทีเ่ ป็น
เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ตามหลักการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางถนน ควรมี 2-2.5% ของ
GDP และ เคนยามี GDP 70,500 ล้านดอลลาร์ ซึ่งตามเกณฑ์ข้างต้นต้องจัด
งบให้ 1,400 ล้าน แต่ได้รับจัดสรรมาจริง 1,160 ล้าน + 288 ล้านสาหรับ
ทางที่การจราจรน้อย เมื่อได้รับงบน้อย ก็ปรับมาตรฐานหย่อนลง ซ้าการ
กากับดูแลหย่อนยานไม่เข้มงวดบังคับให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐาน
ยางแอสฟัลต์ทผี่ ู้ควบคุมงานส่วนมากไม่มีความรู้ในการกากับดูแลให้ได้
มาตรฐาน และการไม่เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมงานด้วย
ยางแอสฟัลต์ที่ใช้ในเคนยามาจากอิหร่านที่มีมาตรฐานดี แต่
ผู้รับเหมามักใช้ยางจากแหล่งอื่นที่ด้อยคุณภาพและราคาถูกกว่า และ
ส่วนมากใช้ยางแบบบรรจุถังเพราะขนส่งสะดวกไม่ต้องมีถังเก็บ bulk มี
การลองใช้แอสฟัลต์จากธรรมชาติ GSB-88 และยางแอสฟัลต์จากการ
กลั่นน้ามันเพื่อเปรียบเทียบ ทางการกาลังพิจารณาเปลี่ยนไปใช้ผิวทาง
ซีเมนต์คอนกรีต โดยเฉพาะถนนในเขตเมืองย่านชุมชน แม้จะลงทุนค่า
ก่อสร้างแพงกว่า แต่ถ้าดูแลดีจะคงทนใช้งานได้นาน และมีการใช้วิธี
recycling โดยผู้รับจ้างจากจีนเริม่ ทา ซึ่งค่างานถูกกว่าการก่อสร้างใหม่
อย่างปกติ และยังมีผลกระทบมลภาวะน้อยกว่าด้วย
ปัญหารถบรรทุกน้าหนักเกินพิกดั กาหนด มีเช่นกัน ทางการใช้
วิธีการตั้งด่านชั่งตรวจแบบถาวร ทั่วประเทศมี 9 แห่ง ร่วมกับระบบ WIM
ตามสถิติมีรถบรรทุกน้าหนักเกินอยู่ราว 2.5 % ของรถบรรทุกทั้งหมด ทา
ให้ทางหลวงเสียหายมากถึงร้อยละ 80

3

Warm Mix Asphalt
วัสดุมวลรวมแบบ Warm mix asphalt เริม่ ใช้กันมาตั้งแต่ต้นทศวรรค 2530 เป็นมวล
รวมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานและอุณหภูมิในการผสมมวลรวมลดลงได้มาก
22 – 55 องศา ทาให้ค่างานถูกลง 30 - 60% การที่ลดอุณหภูมิในการผสมมวลรวมลงนี้ทาให้
การปล่อยมลภาวะออกสู่อากาศลดลงด้วย โดยทุกๆ 12 องศาที่ลดลงจะลดการปล่อย
มลภาวะได้ถึง 50% ระบบ Warm mix asphalt นี้ กระบวนการผลิตไม่ต่างจากแบบปกติ มี
การปรับปรุงโรงผสมเพียงเล็กน้อย และใช้สารผสมเพิ่ม additives ผสมลงในมวลรวม ทาให้
แก้ไขปัญหาในการผสมมวลรวมและการบดทับที่อุณหภูมิตาได้
่
เพราะสารผสมเพิ่มนี้ไปช่วย
ลดความหนืดของยางแอสฟัลต์ลง สารผสมเพิ่มนี้เป็นสารอินทรีย์ organic ที่นิยมใช้กันเป็น
พวก paraffin wax ที่เป็นผลผลิตจากกาซธรรมชาติ ซึ่งช่วยทาให้ลดอุณหภูมิในการผสมลงได้
20 – 30 องศาC สารผสมเพิ่มนี้อาจผสมในแอสฟัลต์ หรือตอนผสมมวลรวม แต่สารผสมเพิ่ม
ที่ผสมในแอสฟัลต์จะไม่มีผลต่อความหนืดของยางแอสฟัลต์ เพราะมันทาหน้าที่เสมือนตัวหล่อ
ลื่นให้ยางแอสฟัลต์ยึดจับกับมวลรวมหินได้ดีขึ้น (Surfactants) ทาให้ผสมมวลรวมและบดทับ
ที่อุณหภูมติ ่าได้ การผสมมวลรวมแบบนี้ใช้วิธีที่ทาให้ยางแอสฟัลต์เป็นโฟม โดยใช้ไอน้าร้อน
ผสมกับแอสฟัลต์ร้อนที่ฉีดให้เป็นละอองจนกลายเป็นฟองโฟม ทาให้การผสมและยึดเกาะมวล
หินได้ดสี ะดวกมากขึ้น แต่ก็ยังคงใช้โรงงานผสมและชุดเครื่องจักรบดทับแบบปกติธรรมดาทีม่ ี
การปรับปรุงเพียงเล็กน้อย
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มวลรวมแบบ warm mix นี้ มีอุณหภูมิต่า ทาให้คนทางานไม่
ต้องกระทบกับสภาพการทางานทีม่ ีความร้อนสูง ทาให้การขนส่งจากโรง
ผสมไปยังพื้นที่ปูผิวทางไกลๆได้ ผู้รับจ้างมีโอกาสทางานได้มากขึ้นแม้ใน
ฤดูหนาวที่อากาศหนาวเย็น ทั้งๆที่ warm mix มีข้อดีมากมายดังกล่าว
แล้ว แต่ยังไม่เป็นที่นิยม เพราะยังยึดติดกับความคิดที่ว่า อาจต้องใช้
เทคโนโลยีพิเศษ และจะมีราคาแพงกว่ามวลรวมปกติ หรือการบดทับที่
อุณหภูมติ ่าๆจะไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน อีกความคิดคือ การใช้
อุณหภูมติ ่า ในการเผาหินมวลรวมอาจได้หินที่ไม่แห้งจริงๆ ซึ่งความจริง
แล้ว การเผาหินมวลรวมที่อุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาC นั้น ความชื้นที่
เหลือในหินนั้นน้อยมากๆ และหากมีการระวังในการเก็บกองวัสดุและทา
การผสมมวลรวมอย่างถูกต้องตามมาตรฐานแล้วก็ไม่มีปญ
ั หาต่างๆอย่าง
ที่เข้าใจกันมาผิดๆ นอกเสียจากเจตนาทาให้ราคาของใหม่ๆมีราคาแพง
ขึ้น
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ปรับปร ุงป้ายอายุร้อยปี

ในรัฐนิวเจอร์ซี่ มีสะพาน Trenton ที่มีป้าย
Trenton Makes ยินดีตอ้ นรับผูค้ นทีม่ ายังรัฐนิวเจอร์ซี่
ที่ใช้งานมานานตั้งแต่ 2454 เป็นร้อยปีแล้ว จะ
ได้รับการบูรณะปรับปรุงโฉมหน้าใหม่ โดยทา
ความสะอาดตัวหนังสือเดิม ทาสีใหม่และเพิม่ แสงไฟ
LED ซึ่งใช้งบประมาณราว 647,000 ดอลลาร์
ได้เริ่มดาเนินการไปแล้วเมื่อกลางธันวาคมที่แล้ว
ป้ายนี้ ตอนแรกที่เริม่ ใช้มีข้อความว่า The
World takes Trenton makes ที่ใช้ไม้และ
โลหะทาเป็นตัวหนังสือดังกล่าว ต่อมาอีก 6 ปี

ได้เปลี่ยนข้อความเป็นอย่างปัจจุบนั
โดยเป็น
ตัวหนังสือสูง 3.00 เมตร และประดับด้วยหลอด
ไฟฟ้า 2,400 ดวง จนเมื่อมีการบูรณะในช่วงปี
2471 – 2478 ได้เปลีย่ นหลอดไฟฟ้า มาเป็น
หลอดนีออน ซึ่งสิ้นเปลืองมาก ทั้งกระแสไฟฟ้า
และต้องเปลี่ยนหลอดไฟนีออนบ่อยมากจนเมื่อปี
2548 ที่มีการบูรณะใหญ่อีกครั้ง ได้ใช้หลอด LED
แทน ทาให้ปรับเปลี่ยนสีได้ตามวันหรือเหตุการณ์
และมีความทนทานมากกว่า การบูรณะทากัน
ในช่วงที่การจราจรไม่คับคั่งเพื่อไม่ให้ผู้ใช้ทาง
เดือดร้อน

ทางในรัฐวอชิงตันสภาพเลวลง
สภาพเศรษฐกิจของรัฐวอชิงตันขยายเติบโต
ขึ้น การเดินทางของผู้คนมากขึน้ และระยะ
ทางไกลขึ้นด้วย แต่สภาพถนนมีคุณภาพแย่ลง
ตามอายุใช้งาน การจราจรติดขัดมากขึ้น ทาให้
การเดินทางในเขตเมืองเกิดการสูญเปล่าของเชือ้ เพลิง
เพิ่มมากขึ้น 22% ด้วยเหตุการจราจรติดขัด ทา
ให้มลภาวะอากาสเลวลง ทางหลวงต่างๆเสียหาย
มากจนการซ่อมแซมตามไม่ทัน อุบัติเกิดขึ้นจนมี
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คนเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วถึง 537 คน เกินกว่า
ประมาณการ แต่ก็ยังมีข่าวดีบ้างตรงที่ สะพาน
ต่างๆได้รับการดูแลบารุงรักษาดี จึงมีเพียง 10%
ที่มีสภาพไม่ปลอดภัย ท่าเรือเฟอร์รี่ที่เคยติดขัด
รอคิวยาวก็ได้รับการปรับปรุงให้สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น สามารถเคลียร์รถจานวน 58,235 คันที่จอด
รอบังโคลนชนบังโคลนอยู่นั้น ข้ามเรือเฟอร์รี่ไป
ได้หมดใน 13 นาที

เป้าหมายต่อไปคือพยายามลดอัตราคนตาย
จากอุบัติเหตุให้น้อยลง โดยรณรงค์เรื่องงดการใช้
โทรศัพท์ขณะขับรถ แม้มกี ฎหมายบังคับใช้มาตัง้ แต่
เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว
แต่กล็ ะเลยไม่ทาตาม

ทางการจึงจะเริม่ เข้มงวด โดยจะปรับ 136 ดอลลาร์ ในเขตชุมชนหนาแน่น ในด้านทางหลวงที่ขาด
ตั้งแต่มกราคมนี้เป็นต้นไป ในเรื่องมลภาวะ จะเร่ง แคลนงบบารุงรักษาทางนั้น หากยังไม่รีบแก้ไข จะ
ลดการปล่อยคาร์บอนด์จากรถยนต์ที่มีสัดส่วนมาก ขาดแคลนพอกพูนเพิ่มขึ้น ถึง 403 ล้านดอลลาร์
ถึงร้อยละ 42 ของทั้งหมดที่ปล่อยสู่อากาศ เพราะ
เศรษฐกิจที่เติบโต ราคาเชื้อเพลิงที่ราคาถูกลงมาก
ถึง 30% และไม่มีการเก็บค่าผ่านทาง ทาให้คนใช้
รถเดินทางมากขึ้น จากการที่มรี ถใช้พลังงานไฟฟ้า
มากขึ้น
ทางการจึงคิดที่จะจัดตั้งสถานีบริการ
ประจุพลังไฟฟ้า เพื่อเก็บภาษีดว้ ย มีการลงทุน
ปรับปรุงพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเพื่อให้ลดการ
ใช้รถยนต์สว่ นตัว ทาให้มคี นเปลีย่ นมาใช้รอ้ ยละ 47
ทาให้ปริมาณคนที่มาใช้บริการเพิม่ ขึ้น 2 – 4 %

ปรับปร ุงองค์กร National Transportation Safety Board, NTSB.
วุฒิสมาชิกสภาสหรัฐฯได้เสนอร่างกฎหมายเพื่อปรับปรุงองค์กรความปลอดภัยด้านการขนส่งของชาติ ด้วยกฎหมายนี้จะมีการรื้อปรับปรุงองค์กร
ทั้งระบบเพื่อให้มีความทันสมัยและโปร่งใสมากขึ้น ในการตรวจสอบวิเคราะห์ ให้คาแนะนา ในการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุ รวมถึงการให้กรรมการมีการ
ปรึกษาหารือกันกว้างขวางมากขึ้น ทุกครั้งที่มีอุบัติรุนแรงสูญเสียร้ายแรงมาก องค์กรจะถูกถามถึงสาเหตุของอุบัติเหตุ ด้วยกฎหมายใหม่นี้ จะให้องค์กรมี
สิทธิ์ในการอธิบายถึงเหตุที่การเกิดอุบัติเหตุ และแนวทางในการป้องกันแก้ไขได้กว้างขวางครอบคลุมมากขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง
ต่อไป ด้วยกฎหมายนี้ ให้อานาจองค์กรในการ

1. แสดงรูปภาพอุบตั ิเหตุที่ใช้ในการวิเคราะห์เหตุ และเปิดเผยข้อมูลที่หน่วยงานอื่นสืบสวนสอบสวนมาได้ระหว่างการวิเคราะห์อุบัตเิ หตุ
2. ให้องค์กรจัดทารายงานแสดงถึงกระบวนการที่ใช้ในการกาหนดลาดับความสาคัญของสาเหตุทนี่ ่าจะทาให้เกิดอุบตั ิเหตุ
และแนะนาการป้องกันแก้ไขมิให้เกิดอุบัติเหตุ

3. ให้สมาชิกขององค์กรมีอิสสระในการพบปะพูดคุยสอบถามข้อมูลจากแหล่งข้อมูลได้
องค์กรความปลอดภัยด้านการขนส่งนี้เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนเพื่อให้การเดินทางมีความปลอดภัยมากขึ้น จากผลการวิเคราะห์หรือข้อแนะนาใน
การปรับปรุงให้การเดินทางมีความปลอดภัยมากขึ้น โดยจะมีการเสริมทรัพยากรต่างๆให้เพื่อให้องค์กรทางานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
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คนจอดรถที่สนามบินน้อยลง
คนที่เดินทางด้วยเครื่องบิน มักได้ประสบการณ์ที่แสนขมขื่นใน
การเดินทางไปกลับสนามบิน ไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถที่หายากแสนยาก
และแพง รถแท๊กซี่ที่มารยาทแสนเลว และบริการทีไ่ ม่แน่นอน บาง
คนต้องจอดรถในที่ห่างจากสนามบินหน่อยแล้วต่อรถไปสนามบิน เมื่อ
มีบริการรถ Lyft และ Uber ทีม่ ีบริการดีก็ถูกทางการห้าม หรือถูก
พวกแท๊กซี่รุมหาเรื่องว่าแย่งหากิน หลายคนเปลี่ยนไปใช้รถแทกซี่เรียก
ตามสาย หรือเมื่อถึงปลายทางก็เช่ารถใช้ ทาให้สนามบินขาดรายได้
จากที่จอดรถ และบริการรถแท๊กซี่ นอกจากนี้การที่มีรถจากข้างนอก
บริการนาคนมาส่งหรือรับผู้โดยสารทาให้การจราจรในสนามบินคับคัง่
แน่นมากขึ้น ต่อไปเคาเตอร์บริการรถแท๊กซี่คงต้องลดลงไป และเปิด
เป็นร้านอาหารเครื่องดื่มแทนเพื่อหารายได้มาชดเชย ทาง FAA
รายงานว่า รายได้ของสนามบินต่างๆนั้นร้อยละ 42 มาจากค่าที่จอด
รถและจากคิวบริการรถแท๊กซี่ นอกนั้นเป็นรายได้มาจากสายการบิน
ต่างๆที่ให้บริการทีส่ นามบิน ซึ่งมากกว่ารายได้จากร้านค้า ร้านอาหาร
เครื่องดื่ม และโรงแรมมาก บางสนามบินเรียกเก็บค่าบริการจากรถ
แท๊กซี่ภายนอกที่เข้ามาให้บริการในสนามบิน
แต่เป็นรายได้ทไี่ ม่
แน่นอน แต่ก็มีบางสนามบินห้ามรถแท๊กซี่ข้างนอกเข้าไป หรือกาหนด
จุดส่ง-รับ ผู้โดยสารในที่เฉพาะ โดยทางสนามบินต้องปฏิบัตติ าม
จนถึงสิ้นตุลาคมที่แล้วมา Lyft ให้บริการรถแท๊กซี่ใน 300 สนามบิน
กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองรถแท๊กซี่ทั่วไปด้วย
ขณะที่ Uber ให้บริการในกว่า 150 สนามบินทั่วสหรัฐฯ ที่สนามบิน Fresno
Yosemite International Airport ในแคลิฟรอเนีย ที่มรี ถจากทั้งสองบริษัท
ให้บริการอยู่ ผูโ้ ดยสารให้ความเห็นว่า การใช้บริการรถ Uber ประหยัดเวลา
และไม่เหนื่อย บางคนก็ใช้บริการเรียกรถแท๊กซี่มารับ สถิติคนใช้ที่จอดรถมิได้
ขยายตัวสอดคล้องกับจานวนคนโดยสารที่เพิ่มขึ้น และประเมินว่าคงขาดรายได้
ไปราว 250,000 ดอลลาร์ในปีนี้ ทางสนามบินจึงต้องหาทางชักจูงให้คนใช้ที่จอด
รถ เช่นสนามบิน Jacksonville International Airport ให้จ่ายรายเดือน 200
ดอลลาร์ เพื่อมีที่จอดรถแน่นอนในรัศมี 60 เมตรจากอาคารสนามบิน หรือได้รับ
บริการตรวจผ่านขึ้นเครื่องในช่องด่วนหรือช่องที่เจ้าหน้าที่สายการบินใช้
ที่
สนามบิน Seattle-Tacoma International Airport ให้คนที่เดินทางบ่อยๆจ่าย
เดือนละ 300 ดอลลาร์ เพื่อใช้ที่จอดรถที่ชั้นใกล้อาคารที่สดุ ได้อย่างไม่กาหนด
จานวนครั้ง สนามบิน Logan มีพาสปอรต์ทองสาหรับผู้สมัครลงทะเบียนครั้ง
แรก 200 ดอลลาร์ เพื่อรับรองว่าว่ามีที่จอดรถใกล้อาคารแน่ และจ่ายรายปี
ต่อไป ปีละ 100 ดอลลาร์ ส่วนสนามบินที่นิวยอร์คให้จองที่จอดรถออนไลน์ได้
โดยเสียค่าธรรมเนียม 5 ดอลลาร์ บางที่ให้จองที่จอดรถพร้อมกับการจองตั๋ว
เครื่องบิน นอกจากคู่แข่งพวกรถอูเบอร์แล้ว โรงแรมรอบๆใกล้สนามบินยังเป็น
คู่แข่งด้านที่จอดรถ เพราะให้บริการจอดรถด้วย บางโรงแรมเมื่อเข้าพักหนึ่งคืน
ราคา 124 ดอลลาร์ ก็จอดรถได้นานเท่าที่เดินทางไปแล้วกลับมารับรถโดยไม่
ต้องเสียค่าที่จอดรถ และจากโรงแรมก็นั่งรถ ชัตเตอร์บัสไป-กลับสนามบิน (บาง
คนจอดทิ้งไว้ 12 วัน ขณะที่ค่าจอดรถแถวสนามบิน ไกลมากวันละ 10 ดอลลาร์
ใกล้หน่อย วันละ 36 ดอลลาร์ คุ้มมาก)
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3 พราหมสี่ตนในหมู่บ้านชือ่ สัตยานันท์ วิทยานันท์ ดารมานันท์และ
ศรีวนันต์ ทั้งสี่โตมาด้วยกัน โดยสามคนแรกศึกษาศาสตร์ต่างๆขณะที่
ศรีวนันท์เอาแต่กินแล้วนอน จนเพือ่ นๆคิดว่าเขาโง่เง่า จนต่อมาเกิดภัยแรง
ชาวบ้านย้ายหนีไปหมด รวมทั้งพราหมทั้งสี่ ระหว่างเดินทางในป่า เจอกอง
กระดูกสิงห์โต พราหมทั้งหลายจึงอยากลองวิชาที่ร่าเรียนมา โดยสัตยานันท์
ร่ายมนต์ให้กองกระดูกเรียงตัวเป็นสิงห๋โต วิทยานันท์ ก็ร่ายมนต์ให้สิงห์โต
นั้นมีเนื้อหนังนั่งมอบอยู่ ดารมานันท์จะร่ายมนต์ใส่วิญญาณให้สิงห์โตมีชีวิต
แต่ศรีวนันท์รบี ห้าม บอกว่าเดีย๋ วมันมีชวี ติ ก็จะกินพวกเราหมด แต่ดารมานันท์ที่
กาลังร้อนวิชา และคิดว่าเจ้านี้โง่กว่าตน จึงร่ายมนต์ พราหมศรีวนันท์จึงรีบ
ปีนขึ้นต้นไม้ไป พอสิงห์โตมีชีวิต มันตรงเข้ากินพราหมทั้งสามทันที

1 หนุ่มอังกฤษจับได้วา่ แฟนสาวไปมีสัมพันธ์กับหนุ่มอื่น โดยอ่านเจอ
ข้อความในโทรศัพท์ของแฟนสาวที่ติดต่อกับชายอื่น ขณะที่เธอนอนหลับอยู่
ด้วยความโกรธทีแ่ ฟนสาวนอกใจ เขาตัดสินใจแก้แค้นโดยขับรถของแฟนสาว
ออกไปตามถนน และจงใจขับรถผ่านกล้องจับความเร็วด้วยความเร็วสูงเกิน
พิกัด จากนั้นก็นารถกลับมาจอดไว้ดงั เดิมขณะที่เธอยังหลับอยู่ โดยไม่
คาดคิด รถคันนี้ตามทะเบียนเป็นของพ่อหญิงสาว เมื่อได้รับใบสั่งจราจร
จึงสอบถามทั้งสาวเจ้าและแฟนเก่า และหลังจากตรวจดูโทรศัพท์มือถือของ
สาวเจ้า พบว่า ระหว่างที่ถูกกล้องจับขับรถเร็วนั้น เป็นเวลาที่สาวเจ้ากาลัง
ส่งข้อความถึงเพื่อนๆอยู่ ย่อมแสดงว่าไม่ใช่เธอที่ขับรถเร็ว หนุ่มก็ซวยไป

*** วิชาการย่อมสู้ประสบการณ์และปฏิภานไม่ได้ เข้าตารา ความรู้ท่วมหัว
เอาตัวไม่รอด

**** อาจเป็นแผนของสาวเจ้าก็ได้ ที่ไม่อยากพูดคุยกับหนุ่ม จึงแกล้งทาหลับ
ตอนแฟนมาหา พอเขาออกไป ก็เริ่มแชตกับกิ๊กหนุ่มอื่นๆ งานนี้ แฟนเก่าถึง
กระอักเลือดแบบจิวยี่แน่ๆ
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อินเดียแดงนายหนึ่งเข้าไปทีธ่ นาคาร ถามหาเงินกู้ 500 ดอลลาร์ เพื่อ
เอาไปลงทุนทาของที่ระลึกขาย นายธนาคารถามว่า มีหลักทรัพย์อะไรมาค้า
เงินกู้ ชายอินเดียนงง อะไรคือหลักทรัพย์ค้าประกัน นายธนาคารบอก
รถยนต์ หรือปสุสัตว์ เขามีรถยนต์ และม้าแก่ๆตัวหนึ่ง ที่สุดเขาได้เงินกู้ไป
ไม่นานก็เอาเงินกู้มาคืน นายธนาคารเห็นมีเงินที่เหลือจากกาไร จึงถามว่า
ไม่เอาเงินฝากธนาคารหรือ อินเดียนแดงงงอีก ฝากทาไม ก็ฝากให้ธนาคาร
ดูแลให้ เมื่อจะใช้ก็มาเบิกได้ อินเดียนแดงถามว่า และมีหลักประกันอะไร
สาหรับเงินฝากนี้ละ
*** คนเราต้องค่อยๆเรียนรู้ที่ละเรื่อง ไปตามขั้นตอนและเหตุการณ์นิ
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นายธนาคารนายหนึ่งมีกิ๊กสาวและบอกเลิกสัมพันธ์กบั เธอ ขณะที่เขาท่องเที่ยว
อยู่ที่บาฮาม่า การกล่าวเลิกลากับกิ๊กสาวอย่างไร้เยื้อใยนี้ สาวเจ้าโกรธมาก เพราะ
เท่ากับว่าเขาผิดสัญญาที่จะสนับสนุนการเงินเพื่อลงทุนธุรกิจของเธอด้วย เข้าทานอง
ฟันแล้วทิ้ง จึงย้อนร้อยแค้นอย่างรวดเร็วและด้วยความมั่นใจ เธอขับรถเบนซ์คันงาม
มูลค่านับแสนดอลลาร์ของนายธนาคารพุ่งลงไปในสระว่ายน้าที่บ้านของเขา กว่าจะ
กลับมากู้รถคันงามขึ้นจากสระน้า รถก็ชมุ่ ฉ่าไปด้วยน้า
***** คิดหรือว่าฟันแล้วทิ้งจะทาได้ง่ายๆ เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย ยอมจ่าย
ต่อไป หรือผ่อนลงทุนให้เธอทาธุรกิจ ยังไม่แพงเท่าค่าซ่อมรถเบนซ์เลย

หลักสูตรการฝึกอบรม
1. การออกแบบทางหลวง (Highway Design)
รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 21-23 ก.พ. 2561

Download ใบสมัครได้ที่ http://www.roadassothai.com

2. การออกแบบและควบคุมคุณภาพโครงสร้างผิวทาง
และงานบูรณะทาง
รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 21-23 มี.ค. 2561

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
ROADS ASSOCIATION OF THAILAND

เชิญเข้าชม web site ของสมาคมทางหลวง www.roadassothai.com
สานักงาน : 216/11-12 อาคารสงขลา 2 ถนนบอนด์ สตรีท เมืองทองธานี ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0-2984-0836 โทรสาร 0-2984-0326
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