ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2557

ปฏิรูปการเดินทางในเมือง
การจราจรในเมืองหลวงทัว่ โลก
ติดขัดอย่างมาก ท�ำให้การเดินทาง
ประจ�ำวันมีปัญหา เสียเวลาและค่าใช้
จ่ายสูงมาก บริการด้านขนส่งสาธารณะ
ก็ไม่เอือ้ ต่อการเดินทาง เพือ่ ให้ความสุข
แก่คนเดินทางในเมือง จึงมีการปฏิรปู
การเดินทางประจ�ำวันด้วยการใช้ Airwheel จักรยานล้อเดียวที่ผู้ใช้ต้องทรงตัวอยู่บนตัวรถนี้ เครื่องยนต์
ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ลิเที่ยมไอออนฟอสเฟต
ซึง่ เป็นแบตเตอรีท่ ปี่ ระจุไฟฟ้าได้เร็วมาก และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
น�ำ้ หนักรถเพียง 9.38 กก. รับน�ำ้ หนักได้ 120 กิโลกรัม ความเร็วสูงสุด
16 กม/ชม และวิ่งได้ระยะทางไกล 15-25 กม. ต่อการประจุไฟฟ้า

AASHTO
มอบรางวัลแก่โครงการดีเด่น
AASHTO ประกาศการมอบรางวัลประจ�ำปีแก่โครงการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานในสหรัฐฯ ด้านการบริหารงบประมาณ (Under
Budget) การใช้นวัตกรรมวัสดุและการก่อสร้าง (Best use of Innovation) การค�ำนึงถึงคุณภาพชีวติ (Quality of Life) ส�ำหรับ
โครงการด้านใช้นวัตกรรมฯนั้น
ได้แก่ โครงการร่วมลงทุนก่อสร้าง
สะพานข้ า มแม่ น�้ ำ มิ ซ ซิ ส ซิ ป ปี ้
เชือ่ มระหว่างรัฐมิซซูรี่ กับรัฐอิลิ
นอยส์ (Mississippi Bridge
Project Joint Missouri and Illinois) เป็นงานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน
แบบสะพานขึงยาวทัง้ หมด 860 เมตร โดยมีชว่ งทีเ่ ป็นสะพานขึงยาว
460 เมตร กว้าง 26 เมตร เสายึดเหล็กขึงสะพานเป็นรูปตัว A สูงจาก
พืน้ สะพาน 133 เมตร เป็นสะพานขึงยาวทีส่ ดุ อันดับที่ 3 ของสหรัฐฯ
เริม่ ก่อสร้างเมือ่ 19 เมษายน 2553 แล้วเสร็จ กรกฎาคม 2556 และ
เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมือ่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 ค่าก่อสร้างทีป่ ระเมิน
ไว้ครัง้ แรก 1.7 พันล้านดอลลาร์ แต่ดว้ ยการออกแบบทีใ่ ช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่ ท�ำให้คา่ ก่อสร้างจริงลดลงเหลือเพียง 695 ล้าน
ดอลลาร์ ในการก่อสร้างสะพานนี้มีปัญหาตั้งแต่ก่อนก่อสร้างจน
สร้างเสร็จ บริเวณทีจ่ ะก่อสร้างสะพาน ทางรัฐได้มอบสัมปทานให้
เอกชนน�ำไปพัฒนาด้วยค่าเช่า 1 ดอลลาร์ตอ่ ปีเป็นเวลา 50 ปี เมือ่ จะ
มีโครงการก่อสร้างสะพาน ทางการได้แจ้งให้เอกชนระงับการพัฒนา
แผนที่ทางหลวงฉบับใหม่ ปี 2557 มีจำ�หน่ายแล้ว
สมาชิก 130 บาท ทั่วไป 200 บาท

1 ครัง้ มันไปได้ทกุ ทีท่ งั้ บนถนนและนอกถนน
หรือแม้การวิ่งขึ้นทางลาดชัน ตัวรถสามารถ
ประจุไฟฟ้าได้เอง เมื่อวิ่งช้าๆ หรือลงจากลาด
เนิน มีความทนทานและป้องกันน�ำ้ ได้ มีหลาย
ขนาดก�ำลัง ตั้งแต่ 400 วัตต์ ถึง 800 วัตต์
แบตเตอรีม่ หี ลายขนาดตัง้ แต่ 132 – 340 วัตต์
ขึน้ กับขนาดของรถ เวลาทีใ่ ช้ในการประจุไฟฟ้า
แต่ละครั้ง 1-2 ชัว่ โมง ราคาจ�ำหน่ายในสหรัฐอเมริกาเริม่ ต้นที่ 699
ดอลลาร์ (ราว 22,500 บาท) การขับขีเ่ หมือนจักรยาน เมือ่ ขึน้ ไป
ยืนบนรถนีแ่ ล้วต้องทรงตัว เมือ่ เอียงตัวไปข้างหน้ารถจะวิง่ และท�ำให้
การทรงตัวง่ายขึน้ มีบางรุน่ มีลอ้ คูช่ ว่ ยให้การ
ทรงตัวง่ายขึน้ และวิง่ ถอยหลังได้ ดูจากวิดที ศั น์
ที่แสดงการใช้ ต้องมีการฝึกหัดแบบเริ่ม
ขี่จักรยาน แต่นี่ยากกว่า เพราะมีล้อเดียว
แต่เอกชนไม่หยุด ได้ก่อสร้างโรงเรือนขึ้น 4 หลัง และเรียกร้องค่า
ชดเชยจากทางการ เรือ่ งอยูร่ ะหว่างการต่อสูก้ นั ทางกฎหมาย เมือ่ เริม่
ก่อสร้าง พืน้ ทีท่ อ้ งน�ำ้ เป็นชัน้ ทรายหนาทีอ่ ดั ตัวกันไม่แน่น จะอันตราย
ต่อโครงสร้างสะพานเมือ่ เกิดแผ่นดินไหว จึงต้องพิจารณาออกแบบ
ฐานรากให้มั่นคง โดยพิจารณาถึงวิธีเลือก คือ ท�ำชั้นทรายให้แน่น
หรือท�ำเข็มเจาะ สุดท้ายเลือกท�ำเข็มเจาะขนาดผ่าศูนย์กลาง 3.7 เมตร
โดยต้องเจาะหยัง่ ปลายเข็มลึกลงไปในชัน้ หินปูแข็งด้านล่างใต้ชนั้ ทราย
ด้านรัฐอิลนิ อยส์เจาะลึก 37 เมตร ส่วนด้านรัฐมิซซูรี่ เจาะลึกลงไป
18 เมตร ตามกฎหมายของทัง้ สองรัฐ
การก่อสร้างต้องจ้างคนงานที่เป็นชน
กลุม่ น้อย (Minority workers) ไม่นอ้ ย
กว่า 14.6 % และมีการร้องเรียนว่าท�ำ
ไม่ถกู ต้อง ทางการต้องออกมาชีแ้ จงว่า ในการโม่หนิ มาใช้กอ่ สร้างนัน้
โรงโม่ใช้คนงานพวกนีม้ าก เมือ่ รวมทัง้ โครงการแล้ว ไม่นอ้ ยกว่าเกณฑ์
ก�ำหนด แต่กย็ งั มีการประท้วงจนสะพานสร้างเสร็จ มาถึงการตัง้ ชือ่ สะพาน
เดิมทีมีสะพานชื่อ Veterans Memorial Bridge เพื่อระลึกถึง
ทหารผ่านศึก แต่ตอ่ มาได้ถกู เปลีย่ นเป็นชือ่ Martin Luther King
เมือ่ สะพานนีก้ อ่ สร้างเสร็จ จึงมีการขอ
ให้ตงั้ เป็นชือ่ เดิม ถึงขนาดกลุม่ สตรีให้
ตั้งเป็นชื่อ Women Veterans Memorial Bridge สุดท้ายประธานาธิบดี
โอบาม่า ตั้งชื่อเป็น Stan Musial Veterans Memorial Bridge
เพื่ อ เป็ น เกี ย รติ์ แ ก่ นั ก เบสบอลล์ ที ม เซนต์ ห ลุ ย ส์ ค าร์ ดิ น อลส์
นาย Stan Musial
สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
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FAA จะออกกฎลดความสูงอาคาร
รอบสนามบิน
ทางองค์กรการบินสหรัฐฯ Federal Aviation Administration, FAA ด�ำริจะก�ำหนดให้อาคารรอบสนามบินมีความสูงลดลง
จากเดิม 75 เมตร เหลือเพียงไม่เกิน 48 เมตร เพื่อความปลอดภัย
ในการบินขึ้นและร่อนลงของเครื่องบินเมื่อเกิดเครื่องยนต์ขัดข้อง
ซึ่งย่อมกระทบอาคารสูงเดิมรอบสนามบิน ราว 4,000 แห่ง และ
ที่ก�ำลังจะก่อสร้างขึ้นอีกจ�ำนวนมาก ทางสนามบินและสายการบิน
กล่าวว่ากฎก�ำหนดความสูงอาคารนี้เกิดขึ้น 40 ปี หลังจากมีการ
ก่อสร้างอาคารสูงรอบๆสนามบิน ท�ำให้เครื่องบินต้องบินอ้อมเป็น
เหตุให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากขึ้น และบรรทุกสินค้าหรือผู้โดยสาร
ได้น้อยลงเพื่อให้เครื่องบินเบาลง ทางสายการบินต้องค�ำนึงถึง
ปลอดภัยในการด�ำเนินการบินจึงต้องร่วมหารือกับชุมชนเพือ่ หาทาง
แก้ไขที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์สูงสุด การแก้ไขกฎนี้กระทบต่อเจ้าของ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอบสนามบิน บางสนามบินสนับสนุนกฎ
ใหม่นี้ เช่นฮาวาย เพราะเส้นทางบินของสนามบินฮาวาย เมื่อบิน
ขึน้ แล้วต้องเลีย้ วขวาเพือ่ เลีย่ งเสาอากาศสูง 135 เมตรทีอ่ ยูห่ า่ งปลาย
สนามบินราว 3 กม. และ เครนยกของที่ท่าเรือ และการก่อสร้าง
อาคารสูงนัน้ สร้างทีอ่ นื่ ทีไ่ หนก็ได้ ไม่จำ� เป็นต้องมาสร้างรอบๆ ใกล้
สนามบิน แต่บางสนามบินก็คัดค้านการแก้ไขกฎ โดยอ้างว่า ทาง
องค์กรการบินมิได้ท�ำเพื่อความปลอดภัยของเครื่องบิน แต่เพื่อช่วย
เรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและการบรรทุกที่ลดลงของสายการบิน

สะพานเพื่องานฉุกเฉิน
สหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือเนปาล ด้วยการมอบสะพาน
ชั่วคราวเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน หรือเพื่อเข้าสู่พื้นที่ห่างไกล ทางการ
ทหารสหรัฐฯ มอบสะพานชั่วคราวเหล็กแบบถอดประกอบได้ให้ 4
ชุด สะพานนี้ผลิตโดย Acrow Bridge เหมาะกับงานเข้าสู่พื้นที่ที่
ประสบภั ย ธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่าง
ประเทศเนปาลที่ มี
สภาพอากาศที่เลวร้าย
และภูมิประเทศที่เป็น
ภูเขายากแก่การเข้าถึง และเกิดภัยพิบัติ ดินคันทางเคลื่อนตัว หิมะ
ถล่ม แผ่นดินไหวและน�้ำท่วม ทาง Acrow ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
เทคโนโลยีสะพานได้ผลิตสะพานเหล็กนี้ที่ถอดประกอบได้เพื่อ
สะดวกในการขนส่งเข้าพื้นที่และประกอบเป็นสะพานได้อย่าง
รวดเร็ว สะพานเหล่านีจ้ ะถูกเก็บไว้ตามเส้นทางทีม่ แี นวโน้มเกิดภัย
ธรรมชาติ เพือ่ ให้นำ� ไปใช้บรรเทาทุกข์ได้อย่างทันเวลา สะพานนีย้ าว
76 เมตร กว้าง 5 เมตร รับ
น�้ำหนักบรรทุกได้ถึง 120
ตัน สามารถประกอบเข้า
เป็นสะพานได้ภายในเวลา
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12 ชั่วโมง ด้วยเครื่องมือ
ธรรมดา ก่ อ นการมอบ
สะพานนี้ ได้มีทหารบาง
ส่ ว นไปรั บ การอบรมที่
โรงงานที่ นิ ว เจอร์ ซี่ เป็ น เวลาหนึ่ ง สั ป ดาห์ เ พื่ อ เรี ย นรู ้ ก ารถอด
ประกอบ การดูแลบ�ำรุงรักษา เพื่อกลับไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดต่อ
ในประเทศต่อไป

จับเจ้าหน้าที่ทุจริต
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหพันธ์ทางหลวงสหรัฐฯ Federal
Highway Administration, FHWA. ถูกจับฐานทุจริตใช้บริษัท
นอร์มินีซึ่งเป็นของพ่อตาเขามารับงานจ้างที่เกี่ยวกับการขนส่งจาก
มหาวิทยาลัย Rutgers University และ New Jersey Institute
of Technology นาย Lawrence F. Cullari Jr. วัย 42 ปี รอง
ผอ.กองในสหพันธ์ทางหลวงสหรัฐฯ ถูกจับและให้ประกันตัวออกไป
ด้วยเงินสดหนึง่ แสนดอลลาร์ เขาเป็นเจ้าหน้าทีท่ มี่ อี ำ� นาจอนุมตั เิ งิน
ช่วยเหลือของสหพันธ์ และเป็นทีป่ รึกษาหลายคณะของมหาวิทยาลัย
ข้างต้น เขาเปิดบริษทั ทีป่ รึกษาด้านวิศวกรรมส่วนตัวด้วย ชือ่ Dencore Consulting โดยมอบให้ภรรยาเป็นเจ้าของ เขาใช้บริษัทที่
พ่อตาเป็นเจ้าของ มาประมูลงานจากจากมหาวิทยาลัยในโครงการ
ด้านการขนส่งที่สหพันธ์ฯเป็นผู้สนับสนุนทุน โดยการด�ำเนินการ
ทั้งหมด ท�ำที่บริษัทของเขาเองแต่ยื่นประมูลในนามบริษัทของ
พ่อตา ธุรกรรมต่างๆท�ำผ่านบริษัทพ่อตา โดยเขาแบ่งรายได้ให้ส่วน
หนึง่ นับแต่ปี 2549 เขาได้งานไปทัง้ หมดเป็นเงิน 130,000 ดอลลาร์
และมีเงินฝากธนาคาร 56,000 ดอลลาร์ เขามิได้แสดงรายได้พิเศษ
ต่อทางการ และใช้อ�ำนาจในต�ำแหน่งที่อนุมัติเงินสนับสนุน กับ
บทบาทในฐานะที่ปรึกษาในคณะกรรมการต่างๆของมหาวิทยาลัย
เอื้อให้เขาได้งานไป โดยที่ทางมหาวิทยาลัยไม่รู้เรื่องด้วยเลย การ
จับกุมครัง้ นีด้ ำ� เนินการโดยองค์กรพิเศษจากกระทรวงการขนส่ง The
Office of Inspector General and Investigators ร่วมกับ อัยการ
สูงสุดสหรัฐฯ ของนิวเจอซี่ ถ้าการพิจารณาคดีสนิ้ สุด และมีความผิด
เขาจะถูกจ�ำคุก 20ปี ฐานทุจริตด้านการเงิน และอีก 5 ปี ต่อหนึ่ง
กะทงความที่เขาจัดท�ำเอกสารเท็จในการประมูลงานที่มีอยู่ 5 คดี
ร่วมติดคุก 45 ปี และอาจถูกปรับอีกเป็นเงิน 250,000 ดอลลาร์
หรือ 2 เท่าของวงเงินที่เขาทุจริต

รถไฟฟ้าสาธารณะ
เมือง Tucson ในรัฐ Arizona มีผู้ใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะ Streetcars เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 25 ในช่วงเวลา 5 ปีที่
ผ่านมา เป็นผลมาจากที่ประชากรในพื้นที่เพิ่มขึ้น และมีความนิยม
ใช้รถสาธารณะมากขึ้นทั้งคนชราและคนรุ่นใหม่ คนเลิกขับรถส่วน
ตัวกัน บริการรถสาธารณะนี้ทันสมัยมากขึ้น ประหยัดพลังงานและ
สะดวกสบาย เส้นทางเข้าถึงชุมชนและจอดป้ายถี่ขึ้นเพื่อให้คนใช้
สมัครเป็นสมาชิกสมาคมทางหลวงได้ตามที่อยู่ของสมาคม
ตลอดชีพ เพียง 800 บาท สมาชิกมีส่วนลดค่าอบรม

เดินน้อยที่สุด มีเส้นทางเดินแน่นอนเหมือนรถไฟ ท�ำให้นักลงทุน
มั่นใจที่จะลงทุนพัฒนาพื้นที่ข้างๆ ในเมือง Tucson นี้ เส้นทางราว
6 กม. เชื่อมติดต่อส่วนส�ำคัญและพื้นที่ที่ชุมชนหนาแน่นของเมือง
เข้าด้วยกัน เช่นมหาวิทยาลัย ศูนย์กลางธุรกิจ ใจกลางเมือง และ
ย่านทีอ่ ยูอ่ าศัยใหม่อย่าง Mercado Neighborhood ในรัศมีของเส้น
ทางราว 6 กม ทีประชากรราวแสนคนอาศัยอยู่และท�ำงาน ท�ำให้
ดึ ง ดู ด นั ก ลงทุ น มาลงทุ น ใน
พื้นที่บริเวณนี้เป็นเงินถึง 1.5
พันล้านดอลลาร์ ในด้านที่อยู่
อาศัย ภัตตาคาร ส�ำนักงานให้
เช่าและร้านค้าปลีก โครงการ
นี้ ไ ด้ รั บ งบสนั บ สนุ น จาก
แผนการเร่งฟืน้ ฟูเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท�ำให้คนในรัฐพอร์ตแลนด์ โอเร
กอน ที่ผลิตรถโดยสารนี้นี้มีงานท�ำ เพราะตามแผนฟื้นฟูก�ำหนดให้
รถนี้ต้องมีชิ้นส่วนผลิตในสหรัฐฯไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (ซึ่งจะเพิ่ม
สัดส่วนเป็นร้อยเต็มในปี 2562) และต้องประกอบในสหรัฐฯ ด้วย
การลงทุนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะนั้นต้องมั่นใจว่าเงินทุกเม็ด
จะตกอยู่กับคนพื้นที่ สร้างงาน สร้างโอกาส และให้ความสะดวก
สบายมากขึน้ นีจ่ ะเป็นตัวอย่างรถโดยสารสาธารณะทีเ่ มืองอืน่ ท�ำตาม

FAA จัดหลักสูตรการควบคุมการ
เดินอากาศยาน
ทาง FAA จะจัดหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดิน
อากาศของเครื่องบิน เพื่อให้แน่ใจว่า การขึ้นลงของเครื่องบินกว่า
ห้าหมื่นเที่ยวต่อวันจะมีความปลอดภัย ทั้งนี้เพราะทาง FAA ได้
เปลี่ยนหลักเกณฑ์การรับคนเข้าท�ำงาน
เป็นรับจากบุคคลทั่วไปตั้งแต่กุมภาพันธ์
ทีผ่ า่ นมา เพือ่ ให้สามารถได้คนทีค่ ดั เลือก
จากกลุ่มคนที่มากขึ้น เพื่อเลือกเฟ้นเอา
คนทีด่ ที สี่ ดุ จากทีส่ มัครมา สองหมืน่ แปด
พันคน นอกจากให้โอกาสคนอเมริกันมากขึ้น ยังเป็นการประหยัด
งบประมาณที่จะอบรมคนมากมาย ด้วยการคัดเลือกเอาคนที่ดีที่สุด
เหมาะสมที่สุดมาอบรม เป็นธรรมดาคนที่มีพื้นความรู้ด้านการบิน
หรือการทหารย่อมท�ำได้ดีกว่า แต่จากการคัดเลือกมีราวร้อยละ 65
เป็นนักศึกษาที่มีความคิดริเริ่ม หรือคนที่เคยมีประสบการเกี่ยวกับ
การบินมาก่อน การฝึกอบรมที่จะ
จัดขึ้นที่ The Mike Monroney
Aeronautical Center ใน Oklahoma จะติวเข้มเป็นเวลา 17
สัปดาห์ ด้านความรูท้ วั่ ไป การฝึก
ทดสอบกับเครื่องควบคุมการเดินอากาศทั้งที่สนามบิน โดยการ
จ�ำลองสถานการณ์ต่างๆ และการติดตามการเดินทางของเครื่องบิน
ตลอดเส้นทางบิน ผู้เข้าอบรมทุกคนต้องผ่านการทดสอบก่อนออก
ไปท�ำงานเป็นผู้ควบคุมการเดินอากาศยาน โดยต้องไปทดสอบงาน

ทีห่ อควบคุมการเดินทางของเครือ่ งบินเป็นแบบท�ำงานไปฝึกงานไป
ด้วยไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อจะได้ประกาศนีบัตรนักควบคุมการเดิน
อากาศวิชาชีพ ทางองค์กรได้รบั ค�ำติชมแนะน�ำมากมายเกีย่ วกับระบบ
การจัดหาคนระบบใหม่นี้ และจะ
ได้น�ำไปใช้แก้ไขปรับปรุงในการ
จัดหาคนในโอกาสต่อไป และต้อง
มี ก ารติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง าน
ของเจ้าหน้าที่ชุดนี้อย่างใกล้ชิด
ทางองค์กรคาดว่าจะมีการประกาศรับคนเข้าท�ำงานทุกปี เพือ่ รองรับ
การเดินอากาศยานที่เพิ่มขึ้น ทางองค์กรคาดว่าจะรับคนเพิ่มอีก
6,600 คนในช่วงห้าปีข้างหน้า

MIT พัฒนาระบบสัญญาณไฟใหม่
MIT ได้พัฒนาระบบไฟสัญญาณจราจรที่สามารถลดเวลารอ
คอยสัญญาณไฟได้มาก โปรแกรมสัญญาณไฟจราจรแบบเดิมมีข้อ
จ�ำกัดมาก คุณ Carolina Osorio ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ MIT ได้
ศึกษาการจราจรในเมือง Lausanne สวิทเซอร์แลนด์ และกล่าวว่า
การค� ำ นวณจั ง หวะไฟ
สั ญ ญาณจราจรระบบ
เดิ ม ใช้ ป ริ ม าณรถที่ วิ่ ง
เข้าสู่ทางแยกหนึ่ง หรือ
ทางแยกในระบบทีอ่ ยูบ่ นถนนสายเดียวกัน โดยมิได้คำ� นึงถึงรถทีอ่ ยู่
ในพื้นที่รอบๆหรือทั้งเมือง ซึ่งเป็นเรื่องยากในการท�ำ เพราะต้อง
ปรับจังหวะสัญญาณไฟจราจรทุกจุดในเมืองให้สอดรับกัน เพราะการ
ปรับทีจ่ ดุ หนึง่ อาจส่งผลกระทบถึงการจราจรในจุดอืน่ หรืออีกหลาย
จุด หรืออาจปรับนิสยั การใช้รถของคนขับรถ เมือ่ ทีห่ นึง่ ต้องรอนาน
อาจเปลี่ยนเส้นทางไปใช้เส้นทางอื่นที่ไม่ต้องรอสัญญาณไฟนาน
ระบบทีค่ ณุ Osorio พัฒนาขึน้ นีส้ ามารถใช้กบั พืน้ ทีท่ งั้ เมือง และแก้
ปัญหาการเปลี่ยนเส้นทางของผู้ใช้รถด้วย จากการทดสอบโดยการ
จ�ำลองสถานการณ์พบว่า การจราจรคล่องตัวมากขึน้ ลดเวลาเดินทาง
ลงได้ 22% เมื่อเทียบกับจังหวะสัญญาณไฟแบบเดิม ที่ตั้งมาจาก
ผู้ผลิต การวิจัยนี้ยังพิจารณาถึงกรณีที่การจราจรมีการเปลี่ยนแปลง
ผิดปกติดว้ ย การวิจยั ยังคงด�ำเนินต่อไปโดยร่วมมือกับทางเมืองแมน
ฮัตตัน นิวยอร์ค เพือ่ หาทางแก้ไขปัญหาจราจรในเมืองแมนฮัตตัน ซึง่
คาดว่าจะท�ำให้การจราจรคล่องตัวมากขึ้นและประหยัดเงินของผู้ใช้
รถลงได้มาก

อันตรายจาก โทรขณะขับรถ
ในอังกฤษ พบว่า การโทรขณะขับรถเป็นสาเหตุของอุบตั เิ หตุ
มากกว่าการเมาแล้วขับ แม้จะมีกฎหมายห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ
แต่การตรวจจับยังไม่เข้มงวดและบทลงโทษเบามาก คนขับรถยังคง
ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ มีการเรียกร้องให้เพิ่มโทษเป็นสองเท่า แต่
คงต้องใช้เวลาอีกนาน บางคนบ่นว่าแม้จะเพิ่มโทษแล้วมันก็ยังเบา
อยูเ่ มือ่ เทียบกับอันตรายและความสูญเสียทีม่ นั ก่อขึน้ การจับกุมต้อง

สมาคมจัดอบรมหลักสูตรงานก่อสร้างทาง และความมั่นคง
ของคันทาง สนใจสอบถามที่สมาคมฯ โทร. 0-2984-0836

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
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เข้มงวดตามด้วย ก่อนทีก่ ารใช้โทรศัพท์พดู คุย อ่านข้อความหรือการ
ติดต่ออืน่ ๆขณะขับรถจะแพร่ระบาดไปมากกว่านี้ เพราะมันจะเป็นต้น
เหตุรา้ ยและส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดอุบตั เิ หตุจนมีการบาดเจ็บเสียชีวติ ใน
ปี 2555 มีเหตุรถชนกันถึง 378 รายที่มีเหตุมาจากการใช้โทรศัพท์
ขณะขับรถ จนท�ำให้บาดเจ็บ 548 ราย ตาย 17 คน นับเป็นสถิติ

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในรถ
เทคโนโลยีระบบควบคุมรถอัจฉริยะเพื่อให้รถยนต์มีความ
ปลอดภัยมากขึน้ ลดการชนหรืออุบตั เิ หตุรา้ ยแรงบนถนน และท�ำให้
การเคลื่อนไหลของรถบนถนนคล่องตัวมากขึ้น ได้ถูกพัฒนาอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยทาง Mercedes ได้เสนอเทคโนโลยีใหม่ทสี่ ามารถหลีก
เลี่ยงการชนกันของรถยนต์ได้ ระบบจะท�ำให้รถหยุดอย่างสนิทจาก
ความเร็ว 40 กม/ชม โดยทีค่ นขับรถไม่ได้แตะห้ามล้อหรือปฏิบตั กิ าร

1

ช้างจากโรงละคร
สัตว์ 3 ตัวหลุด
ออกจากทีข่ งั ตลุย
ไปยังลานจอดรถเบียดชนรถ
ที่จอดอยู่ บางตัวเอางวงงัด
กระจกข้างและกระจกหน้า
ท�ำให้รถเสียหายหลายคัน ก่อนจะถูกควาญมาควบคุมไว้ได้ โดยไม่มคี น
หรือช้างบาดเจ็บ เจ้าของรถคงมีปัญหาคิดหนักตอนไปเคลมยังบริษัท
ประกันอุบัติภัย เพราะไม่แน่ใจว่า คู่กรณีเป็นช้างนี้ เงื่อนไขกรมธรรม์
จะคุ้มครองหรือไม่ *** ขึ้นอยู่กับว่าประกันกับบริษัทไหน ตัวแทน
นิสัยอย่างไร และผู้เอาประกันมีเส้นสายอิทธิพลหรือไม่ สุดท้ายอยู่ที่
ความกรุณาของบริษัท

2

หนุ่มช่างภาพถ่ายรูปช้างป่าอยู่ในสวนสัตว์เปิดในอัฟริกา
ไม่แน่ใจว่าช้างไม่ชอบให้คนถ่ายภาพตอนนัน้ หรือร�ำคาญ
มันจึงวิ่งตรงรี่เข้าชนรถอย่างแรงจนรถเสียหาย อีกแหละ
ไม่รู้ว่าบริษัทประกันจะจ่ายให้หรือไม่ *** ข่าวไม่ได้ให้รายละเอียดว่า
ตอนทีถ่ า่ ยรูปอยูน่ นั้ ช้างก�ำลังท�ำอะไรอยู่ และเป็นช้างตัวเอกของสวน
สัตว์หรือไม่ จึงไม่พอใจทีไ่ ปถ่ายตอนมันท�ำเรือ่ งส่วนตัวอยู่ หรือ ร�ำคาญ
พวกปารารอสซี่ ที่ชอบตามถ่ายรูปช้างตัวเอก

4

สูงสุด แต่สถิตนิ อี้ าจคลาดเคลือ่ น เพราะบางกรณีไปอ้างว่า เป็นเหตุ
จากละการควบคุมรถ In-vehicle distraction ทั้งที่เป็นการใช้
โทรศัพท์ขณะขับรถ โดยเหตุหลังมี 9,012 ราย ตาย 196 คน ซึ่ง
สูงมาก เมือ่ เทียบกับทีต่ ายเพราะเมาแล้วขับ ทีม่ เี พียง 27 รายเท่านัน้
ใดๆ เลย เพื่อมิให้ชนกับรถคันอื่น ระบบห้ามล้อใหม่นี้จะติดตั้งใน
รถรุ่น C Class ล่าสุด ระบบประกอบด้วยตัวตรวจจับสัญญาณและ
โปรแกรม solfware เพื่อให้หยุดรถหลีกเลี่ยงการชนกันของรถที่
ความเร็วสูงกว่าระบบเดิมหรือที่มีในตลาดรถยนต์ถึงสองเท่า ขณะ
ที่ทาง Nissan ญี่ปุ่นก�ำลังพัฒนาระบบการน�ำรถวิ่งในการจราจรที่
หนาแน่น และการเข้าจอดแบบอัตโนมัติ. ท�ำให้การขับรถบนถนน
หลายช่องจราจรทีม่ กี ารจราจรหนาแน่น เป็นเรือ่ งไม่นา่ ร�ำคาญต่อไป
เพราะรถยนต์จะขับเคลื่อนเองโดยอัตโนมัติ

3

คนขับรถบนถนนตกอยู่ในภาวะล�ำบาก เมื่อต้องขับตาม
รถบรรทุกที่บรรทุกซากปลาวาฬที่มาเกยหาดตายเมื่อ 5
วันทีแ่ ล้ว เพือ่ น�ำไปฝังยังเนินดินเพือ่ ให้มนั ย่อยสลาย ก่อน
จะรวบรวมกระดูกมาเก็บภายหลัง เพราะขณะขนส่ง เศษเนือ้ บางส่วนที่
เน่าเปื่อยตกลงบนถนน ท�ำให้ทั้งลื่นและมีกลิ่นเหม็นอย่างแรงสร้าง
ความสะอิดสะเอียนแก่คนใช้ถนนมาก *** คนทีข่ บั รถแถบมหาชัยน่า
จะรูถ้ งึ ความรูส้ กึ นีด่ ี เพราะแค่ขบั ตามรถบรรทุกปลาสด กลิน่ คาวปลา
และเมือกลื่นจากน�้ำคาวปลาบนถนน ยังสร้างความล�ำบากให้ในการ
บังคับรถแล้ว ถ้าเจอกลิ่นปลาเน่าอีกด้วย จะสาหัสเพียงใด
4 นักศึกษาวิชาวิศวฯ และวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
Einhoven ในฮอลแลนด์ได้ร่วมกันประดิษฐ์รถยนต์ใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ทบี่ รรทุกได้ 4 คน และวิง่ ได้ไกล 600
กม. ในวันทีม่ แี ดดจัด แม้ไม่มแี สงอาทิตย์พลังงานทีบ่ รรจุในแบตเตอรี่
จะท�ำให้รถวิ่งไปได้ 400 กม. น�้ำหนักรถเพียง 380 กม. ออกแบบ
รูปร่างถูกต้องตามหลัก อากาศพลศาสตร์ โดยใช้วสั ดุคาร์บอนด์ไฟเบอร์
แต่นงั่ ไม่สบายเพราะขนาดเล็ก และทัศนวิสยั ด้านหน้าไม่ดนี กั เพราะแผง
รับแสงอาทิตย์บงั ทัง้ หมดร่วมกันสร้างเพือ่ น�ำเข้าแข่งขันรถใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ทอี่ อสเตรเลีย โดยจะพัฒนาปรับปรุงไปเรือ่ ยๆจนกว่าจะถึง
วันแข่งขัน ดังนั้นจึงยังไม่เปิดเผยถึงความเร็วและก�ำลังของมอร์เตอร์
รถ *** รถคันนี้ดีหน่อยเกิดปัญหาขึ้นมา ยังมีอีก 3 คนช่วยกันพลัก
ช่วยกันเข็นรถได้ และมีข้อห้ามไม่ให้คนอ้วนโดยสาร

