ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2558

ทางหลวงเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

บริษทั วิศวกรทีป่ รึกษาอังกฤษ  Innovia
Technology ได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ วิ เ คราะห์
โครงการ  Mission Zero Corridor ถนนที่เป็น
มิตรกับสิง่ แวดล้อม ของรัฐจอร์เจีย ในสหรัฐฯ
โดยต้องศึกษาถึงระบบและเทคโนโลยีที่จะ
ท�ำให้โครงข่ายทางหลวงปราศจากมลภาวะ เพือ่
ให้สังคมมีสภาวะสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่
ดีขึ้น ซึ่งระบบโครงข่ายถนนจะประกอบด้วย
สถานีบริการเชือ้ เพลิงไบโอดีเซล ช่องจราจรที่
สามารถให้พลังงานไฟฟ้าแก่รถทีว่ งิ่ ผ่าน ถนน

ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ การเปิด-ปิดไฟฟ้า
แสงสว่างตามสภาพท้องฟ้า ทางส�ำหรับสัตว์
ข้ามถนน และรถทีว่ งิ่ ได้โดยไม่มคี นขับควบคุม
อีกทั้งต้องหานวัตกรรมเทคโนโลยีล�้ำยุค เพื่อ
ดึงดูดนักลงทุนมาสนใจร่วมทุนในการพัฒนา
ทางหลวง เพราะทางหลวงต้องมีการดูแลรักษา
และขยายเพิม่ มากขึน้ เพือ่ รองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ แต่สิ่งแวดล้อมก็มีความส�ำคัญ
ต่อความเป็นอยู่ของชุมชน ดังนั้นการขยาย
โครงข่ายถนนต้องค�ำนึงถึงแผนการใช้พื้นที่
การป้องกันพืน้ ทีภ่ เู ขาต้นน�ำ 
้ ชายฝัง่ และพืน้ ที่
อนุรกั ษ์ตา่ งๆ ให้อยูอ่ ย่างยัง่ ยืนด้วย โครงการ
Mission Zero Corridor เป็นส่วนหนึ่งของ
ทางหลวงระหว่างรัฐหมายเลข 85 มีระยะทาง
25 กม. ชือ่ ตอน Ray C. Anderson Memorial
Highway อยูท่ างตะวันตกของรัฐจอร์เจีย การ
ศึกษาวิจยั นีท้ ำ� ร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญา
โททางสถาปัตยกรรมของสถาบันเทคโนโลยี
จอร์เจีย และบริษัทสถาปนิก Perkins+Will ใน
รัฐแอตแลนต้า ภารกิจหลักร่วมกันคือการศึกษา
ทีอ่ อกแบบแล้วประกวดราคาจ้างเหมา
ทีต่ อ้ งใช้งบประมาณ 677 ล้านดอลลาร์
และต้องออกพันธบัตรรัฐบาลเพือ่ ระดมเงินมา
ก่อสร้างโครงการนี้ จะต้องล่าช้าออกไปอีก 8 ปี
โครงการนีส้ ำ� เร็จด้วยดีเพราะความร่วมมือกัน
ของทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องตัง้ แต่กรมทางของ
รั ฐ และหน่ ว ย
งานรั ฐ อื่ น ๆ
ผู ้ รั บ เหม าที่
ท� ำ ใ ห ้ ก า ร
ประกวดราคา
นับตั้งแต่เริ่มจนลงนามสัญญาใช้เวลาเพียง
13 เดือน ซึง่ เป็นไปได้ยากมากส�ำหรับโครงการ
ร่วมทุนขนาดใหญ่แบบนี้ โครงการสะพานข้าม
แม่นำ�้ นี้ ประกอบด้วยงานก่อสร้างสะพานสอง
แห่ง คือ East End Crossing นี้ กับ Downtown

IRF มอบรางวัลโครงการดีเด่น
IRF มอบรางวัลให้บริษทั วิศวกรทีป่ รึกษา
Parsons  ทีบ่ ริหารจัดการควบคุมงานก่อสร้าง

สะพานเคเบิลสเตย์ East End Crossing ทีท่ อด
ข้ามแม่นำ�้ โอไฮโอ เชือ่ มติดต่อรัฐอินเดียน่า กับ
รัฐเค็นตักกี้ ภายใต้สญ
ั ญาแบบร่วมทุนระหว่าง
รัฐกับเอกชน ทีเ่ ริม่ ตัง้ แต่การออกแบบ ก่อสร้าง
จัดหาแหล่งเงิน การด�ำเนินการและการดูแลบ�ำรุง
รักษาได้อย่างดี ประหยัดทัง้ งบประมาณและเวลา
โดยแล้วเสร็จก่อนก�ำหนดถึง 242 วัน และด้วย
งบทีน่ อ้ ยกว่าประมาณการถึง 228 ล้านดอลลาร์
ยิง่ กว่านัน้ หากด�ำเนินการตามแบบสัญญาเก่า

แผนที่ทางหลวงฉบับใหม่ ปี 2558 มีจำ�หน่ายแล้ว

ตรวจสอบหาทางปรับสภาพโครงข่ายทางหลวง
ให้เป็นถนนทีม่ ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อย
ที่สุด เริ่มตั้งแต่การปรับโรงงานอุตสาหกรรม
สองข้างทางให้ลดการปล่อยมลภาวะ การก�ำจัด
ของเสียหรือขยะอย่างมีประสิทธิภาพ การ
รีไซเคิลวัสดุต่างๆ เพื่อให้มีของเสียหรือขยะ
น้อยทีส่ ดุ การใช้พลังงานทดแทน การจัดระบบ
ขนส่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การปรับเปลีย่ นทัศนคติ
ของชาวเมืองในการเดินทาง การใช้ทรัพยากร
อย่างคุม้ ค่า ความปลอดภัยของชุมชน รวมทัง้
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่น

Crossing และยังมีสะพานอืน่ ๆ อีกกว่า 100 แห่ง
อุโมงค์ที่เจาะผ่านชั้นหินแข็งยาว 518 เมตร
และการเวนคืนทีด่ นิ จ�ำนวนมากกว่า 100 ราย
คาดว่างานก่อสร้างทั้งหมดจะแล้วเสร็จราว
ปลายปี 2559 ท�ำให้การเดินทางติดต่อระหว่าง
เมืองต่างๆ ของทัง้ สองรัฐสะดวกและปลอดภัย
มากขึน้ นอกจากการก�ำกับแนะน�ำและควบคุม
งานก่อสร้างแล้ว Parsons ยังต้องจัดหาระบบ
การเก็บเงินค่าผ่านสะพานรวมทั้งเสนอแนะ
นโยบายการเก็บค่าผ่านทางให้แก่รฐั ทัง้ สองด้วย
โดยจะใช้เป็นระบบอัตโนมัติแบบเปิด ในการ
เก็บค่าผ่านสะพาน

ระบบทางหลวงชาร์ตไฟฟ้า
หลั ง การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข อง
โครงการถนนชาร์ตไฟฟ้าให้รถยนต์แล้ว ทาง
อังกฤษจะท�ำถนนทดลองขึน้ ภายในปลายปีนี้
เป็นการทดลองครัง้ แรกเพือ่ ศึกษาถึงเทคโนโลยี
ทีจ่ ะใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
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การใช้ Drone ในงาน
ก่อสร้าง
คงจะยังเร็วเกินไปที่จะใช้ Drone –
Unmanned Aerial System, UAS มาช่วยในงาน
ก่อสร้าง แม้กฏหมายและแนวโน้มจะเป็นไปได้
ตอนนี้ โดรน บินได้ในรัศมี 500 เมตร จากคน
บังคับ ครอบคลุมพืน้ ทีว่ งกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง
1 กม. ซึง่ เป็นข้อจ�ำกัดของการใช้งานโดยเฉพาะ

ในงานก่อสร้างทางหลวง มันจะอยู่ในสายตา
และการบังคับของคนใช้ โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
งานก่อสร้างทางใช้ตรวจดูสภาพต่างๆ ได้แค่
ระยะ 1 กม. เท่านัน้ แต่ถา้ เราสามารถพัฒนาให้
มันบินไปได้ไกลกว่านี้ โดยยังอยูใ่ นการควบคุม
ของคนใช้ ก็จะเป็นประโยชน์มาก เช่นส�ำรวจทาง
10 กม. ไม่จำ� เป็นต้องใช้โดรนบินขึน้ – ลง เพือ่
เก็บข้อมูลเป็นระยะๆ ตามข้อจ�ำกัดของมัน  แต่
ก็ตอ้ งมีอปุ กรณ์ชว่ ยให้คนบังคับมองเห็นภาพ
ทางไกล และอุปกรณ์ปอ้ งกันการชนสิง่ กีดขวาง
ด้วย ทางภาคการเกษตรมีการใช้โดรนมากในการ

บนมอร์เตอร์เวย์หรือทางหลวงธรรมดา เพือ่ ให้
รถใช้พลังงานสะอาดสามารถเดินทางได้ไกล
ขึ้นโดยไม่ต้องจอดชาร์ตเติมพลังงานไฟฟ้า
การทดลองจะติดตัง้ อุปกรณ์ไร้สายและเครือ่ ง
ตรวจวัดในรถยนต์ ติดตัง้ อุปกรณ์ชาร์ตกระแส
ไฟฟ้าใต้ผวิ ทางมอร์เตอร์เวย์ รายละเอียดต่างๆ
จะน�ำเสนอต่อสาธารณะเมือ่ การจัดซือ้ จัดจ้าง
เรียบร้อยแล้ว ซึง่ คงเป็นช่วงปลายปีนี้ และเมือ่

ถ่ายรูปพืน้ ทีเ่ พราะปลูก เพือ่ ตรวจดูผลผลิตและ
สภาพดิน โดยมีนกั ศึกษาทีส่ นใจเรือ่ งโดรนช่วย
กันพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะที่
เทคโนโลยีพฒ
ั นาไปอย่างรวดเร็ว ทางราชการ
ก็พยายามตรากฎหมายออกมาให้ทนั บังคับใช้
ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีพวกโรงโม่ตา่ งๆ ใช้
โดรนเพือ่ ตรวจสอบปริมาณกองวัสดุทผี่ ลิตได้
สามารถวัดได้เร็วกว่าการส�ำรวจแบบเดิม 3-4
เท่า บริษทั ก่อสร้าง Costain ได้เคยใช้เครือ่ งบิน
บินถ่ายภาพ แต่ตอนนีไ้ ด้หนั มาใช้เฮลิคอปเตอร์
เล็กไร้คนขับท�ำการส�ำรวจแนวทางหลวงเพื่อ
การก่อสร้างทางแนวใหม่ และเคยใช้โดรนช่วย

อั ต รารถชนกั น แล้ ว คนบาดเจ็ บ
สาหัสและคนตายในอุบตั เิ หตุเพิม่ ขึน้
สถาบันผูใ้ ช้รถยนต์ของอังกฤษ เรียกร้อง ร้อยละ 4 จากปีทผี่ า่ นมารัฐบาลคงไม่สบายใจ
ให้รัฐบาลให้ความส�ำคัญต่อการซ่อมหลุมบ่อ กับตัวเลขนีแ้ น่ การลดก�ำลังต�ำรวจในการตรวจ
บนผิวถนน เพือ่ ให้การเดินทางปลอดภัยมากขึน้ จับรถผิดกฎหมายและลดความปลอดภัยของ
จากการส�ำรวจสอบถามคนใช้ทาง 2,156 คน ถนนลงนัน้ เป็นสิง่ ไม่สมควรอย่างยิง่ เมือ่ สถิติ
ส่วนมากกว่าร้อยละ 70 ต้องการให้ทางการซ่อม อุบัติเหตุและคนตายมีแนวโน้มในทางสูงขึ้น
หลุมบ่อบนผิวทางเป็นอันดับแรก กลุม่ ผูป้ ระกอบ       ในด้านควบคุมการดื่มสุราแล้วขับรถนั้น
กิจการแอสฟัลต์กล่าวว่า งานซ่อมแซมผิวทาง ยังไม่อาจบรรลุเป้าหมาย ยังมีคนตายจากการดืม่
ถูกละเลยสะสมมากจนต้องใช้งบมากถึง 17,600 แล้วขับอีก 240 คน ในสองสามปีทผี่ า่ นมา แต่
ล้านดอลลาร์ ดังนัน้ เป็นวาระแรกทีส่ ำ� คัญทีร่ ฐั บาล คนบาดเจ็บสาหัสมีสถิตลิ ดลง คนทีต่ ายในเหตุ
ต้องจัดสรรงบประมาณมาซ่อมแซมถนนโดยด่วน ดืม่ แล้วขับส่วนมากร้อยละ 75 เป็นชาย และมีอายุ
และยังได้ยำ�้ ว่า เงิน 2.7 ล้านทีใ่ ช้ซอ่ มหลุมบ่อ ระหว่าง 25-39 มากถึงร้อยละ 31 ผูท้ บี่ าดเจ็บ
ผิวไปเมือ่ ปีทแี่ ล้วเป็นการสูญเปล่า สิง่ ทีร่ ฐั บาล สาหัสหรือถึงแก่ชีวิตมีถึงร้อยละ 25 ที่อายุ
ต้องจัดการต่อไปคือการลดอุบัติเหตุและการ ระหว่าง 17-24 ปี กลุม่ ต่อต้านดืม่ แล้วขับอยาก
เสียชีวติ บนถนนของคนทุกเพศวัย นีเ่ ป็นความ ให้ก�ำหนดพิกัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือด
ต้ อ งการของเสี ย งส่ ว นมากจากการส� ำ รวจ เป็นศูนย์ และมีการกวดขันจับกุมอย่างเคร่งคัด
อุบัติเหตุรถชนกันนั้นท�ำให้ประเทศสูญเสีย หรื อ อย่ า งน้ อ ยก็ ล ดพิ กั ด ลงมาให้ เ ท่ า ของ
ทางเศรษฐกิจมากถึง 23,000 ล้านดอลลาร์ตอ่ ปี สก๊อตแลนด์หรือประเทศอื่นๆ ในยุโรป

หลุมบ่อบนถนนกับความปลอดภัย
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การทดลองได้ผล จะท�ำการทดลองบนทางหลวง
จริงต่อไป นาย Andrew Jones รัฐมนตรีการ
ขนส่งอังกฤษ กล่าวมั่นใจว่า การชาร์ตเติม
พลังงานไฟฟ้าให้รถขณะวิ่งนี้มีทางเป็นไปได้
มาก ทางรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณไว้ 500
ล้านปอนด์เพื่อศึกษาโครงการนี้ในเวลา 5 ปี
ข้างหน้า เพื่อให้อังกฤษอยู่แนวหน้าในเรื่องนี้
และยังช่วยสร้างงานด้านนี้ด้วย เพื่อพลักดัน
ให้คนอังกฤษได้ใช้รถไร้มลภาวะกันมากๆ
ส�ำรวจทางกับตรวจสอบอุบตั เิ หตุบนถนนด้วย
ซึ่งมีข้อดีกว่าเครื่องบินตัวจริงคือ สามารถบิน
ในระดับต�ำ่ มากๆ ได้ และบินได้ทกุ สภาพอากาศ
สามารถเข้าไป
ใกล้โครงสร้าง
เพื่ อ เก็ บ ราย
ละเอียดภาพได้
ชัดเจนมากโดย
ไม่ตอ้ งห่วงถึงอันตรายของคนขับเครือ่ งบินหรือ
เฮลิคอปเตอร์ เพราะมันไร้คนขับ ทีส่ ำ� คัญมาก
คือราคาถูกกว่ากันมาก เป็นเพียงแค่เศษเสีย้ ว
ของค่าใช้จา่ ยเครือ่ งบินหรือเฮลิคอปเตอร์จริง

อุปกรณ์อ�ำนวยความ
ปลอดภัยพื้นที่ก่อสร้าง

องค์กรบริหารการจราจรจร Chevron
ได้นำ� ระบบ Mobile Visual Information Systems,
MVIS  Safelane system มาใช้ในการปิดมอร์
เตอร์เวย์สาย 56 ระหว่างทางแยกที่ 5 ถึง 6 ใน
ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เพือ่ จะยกสะพานขนาด
1,500 ตันขึน้ บนตอม่อ ท�ำให้การเดินทางเข้า
สนามบิน Manchester สะดวกมากขึน้ การนี้
ท�ำให้รถไม่สามารถขึ้นไปใช้มอร์เตอร์เวย์จาก
ทางแยกทัง้ สอง โดยใช้ปา้ ยบอกสัญญาณปรับ
ข้อความได้ ร่วมกับโทรทัศน์วงจรปิด ระบบ

สมัครเป็นสมาชิกสมาคมทางหลวงได้ตามที่อยู่ของสมาคม
ตลอดชีพ เพียง 800 บาท

ทุจริตในงานก่อสร้าง

Safelane ใช้กรวยยางอัจฉริยะติดอุปกรณ์
ตรวจจับการเคลื่อนที่ ไฟกระพริบ และป้าย
บอกข้อความ ร่วมกันท�ำให้พื้นที่ก่อสร้างมี
ความปลอดภัย คนงานไม่ต้องเสี่ยงอันตราย
กับอุบตั เิ หตุขณะท�ำงาน โดยหากมีรถวิง่ ฝ่าเข้า
มาในพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง จะปะทะกับกรวยยางทีต่ ดิ
อุปกรณ์ไว้ เมื่อกรวยยางถูกชนเคลื่อนที่ มัน
ส่งเสียงดังเตือนคนงานให้ระวัง ขณะเดียวกัน
ส่ ง สั ญ ญาณไปที่ ป ้ า ยบอกข้ อ ความให้ ขึ้ น
ข้อความเตือนผูใ้ ช้รถให้ทราบว่าเข้ามาผิดทาง

ก่อนไปชนเอาคนงาน และตัวป้ายบอกข้อความ
เองก็ถกู ล้อมด้วยกรวยยางอัจฉริยะด้วย เพือ่
เตือนคนขับว่าเข้ามาผิดทางด้วย ระหว่างการ
ปิดถนนเพื่อยกสะพานนี้ อุปกรณ์กรวยยาง
อัจฉริยะได้สง่ สัญญาณเตือนรถไปราว แสนเจ็ด
หมืน่ คัน ระบบนีใ้ ช้คนดูแลเพียงสองคนเท่านัน้

ผู้ว่าการรัฐแข็งข้อ
รัฐมนตรีวา่ การขนส่งสหรัฐฯ มีจดหมาย
เรียกผูว้ า่ การรัฐนิวยอร์คให้มาพบเพือ่ เจรจาเรือ่ ง
การก่อสร้าง อุโมงค์รถไฟลอดใต้อา่ วฮัดสันแห่ง
ใหม่ แทนของเดิมทีก่ ำ� ลังจะหมดอายุการใช้งาน
แต่ผวู้ า่ การรัฐฯ กลับแถลงต่อสือ่ มวลชนว่า ไม่มี
เหตุผลทีจ่ ะพูดคุยกันตอนนี้ ถ้าทางรัฐบาลกลาง
เห็นว่าเรือ่ งนีว้ กิ ฤต ซึง่ ก็วกิ ฤตจริง มันเป็นเส้นทาง
รถไฟของ Amtak ทัง้ สาย ทางรัฐบาลกลางต้อง
จัดงบกลางมาให้ ไม่ใช่พดู สัง่ อย่างเดียว ต้องจัด
งบมาให้ดว้ ย ทางรถไฟเส้นนีเ้ ชือ่ มติดต่อระหว่าง
Midtown Manhattans Office กับ นิวเจอร์ซี่ ซึง่
คนที่ท�ำงานที่ ส�ำนักงานนี้ ส่วนมากพักใน
นิวเจอร์ซี่ และใช้ทางรถไฟนีใ้ นการเดินทางมา
นับศตวรรษแล้ว และอุโมงค์รถไฟนี้ ช�ำรุดเสียหาย
มากมานานแล้ว นับแต่พายุเฮอริเคน แซนดี้ พัด
พาเอาน�ำ้ ทะเลเข้าไปในอุโมงค์และทิง้ เกลือไว้
กัดกร่อนโครงสร้างต่างๆ จนผุกร่อนมาก และ

Autoridad de los Puertos, AP
รัฐวิสาหกิจที่ดูแลสนามบินใน เปอร์โตริโก้ ได้
รายงานว่า ทางองกรได้วา่ จ้างเอกชนคือ บริษทั
Robles Asphalt และบริษัท BTB Asphalt ให้
ซ่อมผิวทาง ทางวิ่งของสนามบิน ราฟาเอล
เฮอนันเดซ แต่ทั้งสองบริษัทได้ถูกกล่าวหาว่า
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะกระท�ำผิดต่อกฎระเบียบ จึงถูกทาง
ศาสสัง่ ปรับเป็นเงิน 3.6 ล้านดอลลาร์ และต้อง
ช�ำระให้แก่ราชการภายใน 5 ปี ฐานจงใจกระท�ำ
การผิดต่อกฎระเบียบและทุจริตต่อเงินของทาง
ราชการ เรือ่ งเกิดขึน้ จากทีบ่ ริษทั ประกอบธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ Betterroads Asphalt และ
Bettercycling ได้รอ้ งเรียนต่อทางการว่า แอสฟัลต์
ทีก่ ำ� หนดในข้อก�ำหนดของงานจ้างเหมาข้างต้น
ไม่มจี ำ� หน่ายในพืน้ ทีน่ ี้ ทางรัฐวิสาหกิจจึงร้อง
เรียนให้ ส�ำนักงานตรวจสอบการทุจริต ส�ำนักงาน
จริยธรรม และศาล เข้ามาตรวจสอบด�ำเนินการ
ในรายงานไม่มรี ายละเอียดว่า เจ้าหน้าทีผ่ ก้ ู ำ� หนด
รายละเอียดในงานประกวดราคาครัง้ นี้ มีความผิด
ด้วยหรือไม่ ทีไ่ ปก�ำหนดสิง่ ของทีไ่ ม่มจี ำ� หน่าย
ในพื้นที่

บริษัท Risk Technology ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการติดต่อทางไกลในอนาคต ได้ลงนาม
สัญญาร่วมค้ากับบริษทั ทางสิงคโปร์ Quantum
Inventions, QI เพือ่ พัฒนากระบวนการทีท่ ำ� ให้
สามารถติดตามพฤติกรรมของคนขับรถได้
ตลอดทางจากอุปกรณ์  โดยทาง QI  ได้พฒ
ั นา
ระบบน�ำทางแบบพลวัต ให้ขอ้ มูลเส้นทางเดิน
ทางและสภาพการจราจรแก่ลูกค้า หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน โดยพ่วงเอาบริการ  รายงาน
สภาพการจราจร แผนที่ ระบบน�ำทางและอื่น
โดยส่งผ่านอุปกรณ์ที่ติดอยู่บนแผงหน้าปัด
หน้ารถ ซึ่งเป็นที่นิยมมากของคนใช้รถทั่วไป
รวมไปถึงกลุม่ ผูป้ ระกอบการเดินรถ ระบบใหม่
ที่ทั้งสององค์กรพัฒนาขึ้นมานี้เพื่อติดตาม
พฤติกรรมคนขับรถนี้ จะรวบรวมข้อมูลหลักๆ
เช่น การเร่งความเร็ว การชะลอความเร็ว ความเร็ว
ที่ใช้เดินทาง ต�ำแหน่งที่ของรถในเวลาต่างๆ
ตลอดวันเดินทาง ข้อมูลดังกล่าวนี้จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประกันอุบัติภัยที่มี
เงื่อนไขเกี่ยวกับค่ากรมธรรม์ สัมพันธ์กับการ
ใช้รถ หรือใช้เล่นเกมส์ เพือ่ ปรับปรุงพฤติกรรม
ของคนขับรถได้ด้วย

ในรัฐจอร์เจีย การขับรถไปบนทางหลวง
หมายเลข 76 ซึง่ เป็นทางเขาโค้งมาก ในฤดูแล้ง
เป็นเรือ่ งทีท่ า้ ทายความสนุก แต่ถา้ ฤดูฝนหรือ
มีหมิ ะ มันเป็นเรือ่ งอันตรายถึงชีวติ ทางรัฐจึง
ลงทุ น 3.1
ล้านดอลลาร์
เพื่อปรับปรุง
เพิม่ ป้ายเตือน
ทางโค้งแจ้งเตือนผูใ้ ช้ทาง หรือท�ำเครือ่ งหมายบน
ผิวทางนูนขวางถนนเตือนคนขับรถให้ทราบว่า
เข้าเขตอันตราย บางช่วงที่ผิวทางสึกหรอจน

ลื่นมาก ต้อง
รือ้ ผิวเดิมเพือ่
ก่อสร้างผิวใหม่
ให้มีความฝืด
เพิม่ ขึน้ เพือ่ ให้
รถวิ่งเกาะถนนดีปลอดภัยมากขึ้น แม้สภาพ
อากาศจะเลวร้าย การยึดเกาะถนนของยางรถยนต์
เป็นสิ่งส�ำคัญมากเมื่อผิวถนนเปียก หรือมี
หิมะตก ทางรัฐได้ใช้รถตรวจสภาพความฝืด
ของผิวทางวิง่ ตรวจทางต่างๆ ทัว่ ทัง้ รัฐ เส้นทาง
หรือช่วงตอนใดที่ผิวลื่นจะได้รับการปรับปรุง
แก้ไข โดยมีถึงกว่า 69 แห่ง บนทางหลวง
หมายเลข 76 นี้ที่ต้องแก้ไข

ทางผู้บริหารแอมแทรกออกมาสนับสนุนว่า
อุโมงค์นี้ต้องปิดซ่อมแซมใหม่หมด ซึง่ ต้องใช้
เวลานานถึง 20 ปี  อุโมงค์นใี้ ช้ขนส่งสินค้าต่างๆ
มากมายของนิวเจอร์ซจี่ นเต็มขีดการขนส่งแล้ว
หากต้องปิดซ่อมยอมกระทบต่อเศรษฐกิจของ

นิวเจอร์ซี่อย่างมาก ด้วยเหตุนี้ ผู้ว่าการรัฐ
นิวยอร์คจึงส่งไปให้ทางรัฐนิวเจอร์ซี่รับภาระ
ด้านงบก่อสร้างไป และไม่ขอเป็นผูช้ ว่ ยสนับสนุน
แอมแทรก แม้วา่ ทางรัฐบาลกลางจะให้เงินกูม้ า
เพือ่ ด�ำเนินการมากถึง 14,000 ลานดอลลาร์ แต่
ทัง้ สองรัฐก็ไม่อาจรับภาระเงินกูก้ อ้ นนีไ้ ด้ ท�ำให้
รัฐมนตรีขนส่งโกรธถึงกับบอกว่า มันเหมือนการ
ท�ำอาชญากรรม ทางผูว้ า่ การรัฐนิวยอร์คตอบโต้
กลับว่า รัฐบาลกลางไม่ได้ทำ� หน้าทีอ่ ย่างเหมาะสม
เราไม่ตอ้ งการเงินกู้ เราต้องการเงินงบประมาณ

ปรับสภาพเรขาคณิตทาง

สมาคมจัดอบรมหลักสูตรงานก่อสร้างทาง และความมั่นคง
ของคันทาง สนใจสอบถามที่สมาคมฯ โทร. 0-2984-0836

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
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จากรัฐบาลกลาง เราจะถือจอบเสียมออกไป
ก่อสร้างอุโมงค์ถา้ รัฐบาลกลางจัดงบประมาณ
มาให้

1

  ในต่างประเทศ รถเก่า ที่ไม่ใช้แล้ว
ต้องน�ำไปก�ำจัดทิ้งให้ถูกที่ถูกทาง ไม่
รบกวนคนในพื้นที่ และไม่เป็นมลภาวะต่อ
ทัศนียภาพพืน้ ที่ จึงเป็นปัญหามาก ส�ำหรับรถ
เก่าๆ ทีจ่ ะหาทีท่ งิ้   ในภาพเป็นทีแ่ คนาดา บริสติส
โคลัมเบีย เป็นทุง่ ว่างเปล่าห่างไกลผูค้ น ทิง้ รถ
ไว้อย่างนี้ไม่รบกวนใครและไม่ถูกจับแน่นอน
**** บ้านเราสบายมาก อย่างน้อยๆ จากรูปภาพ
ท�ำเงินได้หลายร้อยบาททีเดียว เศษเหล็ก เศษ
ลวดจากยางรถยนต์ ทองแดงจากสายไฟฟ้า
ต่างๆ หรือแม้แต่พลาสติกต่างๆ ก็เป็นเงินทัง้ นัน้

2     สาวอังกฤษเจ้าของรถฮอนด้าซีวคิ

น�ำรถเข้าตรวจทีศ่ นู ย์ บอกว่า รถเธอ
เป็นอะไรก็ไม่รู้ วิง่ ไม่ออก ท�ำความเร็วได้แค่ 64
กม./ชม. เท่านัน้ ช่างเครือ่ งก็มาตรวจและลอง
เครื่องยนต์ดู ก็ปกติทุกอย่างจึงเริ่มเปิดตรวจ
ตามจุดต่างๆ แล้วทัง้ คูก่ ต็ กใจเมือ่ ช่างเปิดหม้อ
กรองอากาศออก พบมีถั่วอยู่เต็มหม้อกรอง
ท�ำให้อากาศไม่สามารถเข้าไปในเครือ่ ง รถจึง
วิง่ อืดไม่เร็ว หลังจากท�ำความสะอาดเอาถัว่ ออก
หมด รถก็วงิ่ เร็วปกติ กระรอกคงไปเอาถัว่ ทีเ่ ธอ
วางทิง้ บนโต๊ะในสวนไว้ให้นกมากิน เอามาเก็บ
ซ่อนไว้ในหม้อไส้กรองอากาศ จากนีไ้ ปเธอคงไม่
วางถัว่ ไว้อกี แล้ว แล้วเจ้ากระรอกมันหาของใหม่
ไม่ได้ ของเก่าก็หายหมด หวังว่ามันคงไม่แก้
แค้น กัดสายไฟ หรือรือ้ ระบบสมองกลในรถเธอ
หรอกนะ ****ยังดีนะทีเ่ ป็นถัว่ ถ้าเป็นเม็ดข้าวโพด
เกิดมันหลุดเข้าไปในกระบอกสูบ หรือเครือ่ งยนต์
ความร้อนอาจท�ำให้มันแตกเป็นข้าวโพดคั่ว
ออกมาได้นะ

4

รัฐบาลสหรัฐฯ เก็บเงียบข้อมูลเกีย่ วกับ
เจ้าหน้าควบคุมการเดินอากาศเป็นเวลากว่า
4 ปี นับตั้งแต่รายงานของบอร์ดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งของชาติ เมื่อ 1 ธันวาคม
2553 ทีบ่ อกว่า เจ้าหน้าควบคุมการเดินอากาศ มีตารางการท�ำงานทีห่ นักเกินไป ท�ำให้เกิดความล้า
ไม่กระตือรือ้ รน เกิดความเสีย่ งต่อการควบคุมการเดินอากาศ FAA พยายามบ่ายเบีย่ งทีจ่ ะให้ดู
รายงาน แม้จะได้รบั การร้องขอดูขอ้ มูล โดยอ้างตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารจากสมาคม
ผูส้ อื่ ข่าว แต่ AP กลับไปได้รา่ งรายงานดังกล่าวมา ในรายงาน ทัง้ องค์กรความปลอดภัยด้านขนส่ง
และสมาคมผูป้ ระกอบการควบคุมการเดินอากาศ ได้ขอให้ปรับตารางการท�ำงาน เพือ่ ให้มเี วลา
พักผ่อนนานพอควร ทีจ่ ะฟืน้ จากการอดหลับนอน จากรายงานระบุวา่ ราว 2 ใน 10 ของเจ้าหน้าที่
เคยท�ำผิดพลาดอย่างมหันต์เมือ่ สองปีทผี่ า่ นมา เช่นก�ำกับให้เครือ่ งบินๆ มาใกล้กนั มากเกินไป และ
กว่าครึง่ มีขอ้ ผิดพลาดจากความล้าในการท�ำงาน และความล้านีเ้ ป็นอุปสรรคส�ำคัญในการท�ำงาน
ท�ำให้ความเสีย่ งสูงมาก เจ้าหน้ากว่า 6 ใน 10 คนบอกว่า เมือ่ ปีทแี่ ล้วพวกเขาเคยหลับใน หรือหลับ
ขณะขับรถมาเข้างานกะเทีย่ งคืนทีเ่ ริม่ 22 น. ถึง 06 น. ทีแ่ ย่มากคือต้องท�ำงานกะเทีย่ งคืนติดต่อกัน
5 วัน หรือท�ำงาน 6 วัน โดยมีอย่างน้อยหนึง่ วันเป็นกะเทีย่ งคืนติดต่อนานหลายสัปดาห์ การนอน
กลางวันหลังท�ำงานกะเทีย่ งคืนเป็นเรือ่ งยากในการปรับตัวส�ำหรับ
มนุษย์ การศึกษาครัง้ นี้ ได้จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ 3,268 คน เกีย่ วกับ
ตารางท�ำงานและนิสยั ในการนอนของเขา และตรวจสอบสภาพขณะ
ท�ำงานของเจ้าหน้าที่ 200 คน เกี่ยวกับการนอนและความตื่นตัว
      ในรายงานได้แนะน�ำให้ลดวันท�ำงานต่อสัปดาห์ให้น้อยกว่า 6 วัน และแต่ละกะให้มีเวลา
ห่างกันมากกว่า 9 ชั่วโมง เพื่อเผื่อเวลาเดินทางและท�ำธุระส่วนตัว แล้วเหลือเวลานอนเต็มอิ่ม
8 ชั่วโมง ซึ่งความจริงก็ยังไม่พอเพียง ในช่วงที่เที่ยวบินน้อย ต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อยสองคน
อยู่ประจ�ำหอควบคุม เพราะเคยมีเหตุเจ้าหน้าที่คนเดียวที่ประจ�ำอยู่หลับไป จนเกิดอุบัติเหตุ

เหนื่อยเกินจะท�ำงานไหว
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หญิงจีนนางหนึง่ ในเมืองเจียงซู จับได้
ว่าสามีเธอไปมีกกิ๊ ด้วยอารมณ์โกรธ เธอ
สกรัมรถสามีเธอด้วยอิฐ ทุบกระจกหน้า และตัว
ถังรถจนบุบเยิน ขณะทีส่ ามีนงั่ อยูใ่ นรถ มือเธอ
เต็มไปด้วยเลือดทีเ่ กิดจากการกระหน�ำ่ ทุม่ รถ
และตะโกนด่าว่าสามีจนเขาทนไม่ไหว ก้าวออก
มาจากรถและพูดกับเธอดีๆ/ เรือ่ งอย่างนีเ้ คย
เกิดขึน้ แล้วในเมืองจีน หญิงจับได้วา่ สามีมกี กิ๊ ก็
บุกทุบรถสปอร์ต เอาดี้ R8 ราคาแพงของเขา ทุบ
กระจกหน้าต่างแตกกรีดเบาะรถและแผงหน้า
ปัด จนรถเสียหายมาก หลังจากระบายอารมณ์
ไปแล้ว ทั้งสองคู่ลงเอยกันอย่างไร ข่าวไม่ได้
ติดตามมาเสนอ *** ทีแ่ น่ๆ สามีตอ้ งเหนือ่ ยหาเงิน
มาซ่อมรถ และอาจต้องเพิม่ รายได้ให้ภรรยาเพือ่
เอาใจหรือถูกบังคับ ควบคุมด้านการเงิน เพือ่
มิให้มเี งินเหลือมากพอไปหากิก๊ ได้

4     ชายเจ้าของรถรูส้ กึ ผิดหวังมาก หลัง

รับรถจากอูซ่ อ่ มกลับมาบ้าน เขาเห็น
ภาพจากกล้องทีต่ ดิ อยูห่ น้ารถ เป็นภาพช่างซ่อม
รถขับรถของเขาด้วยความเร็วสูงอย่างเมามัน
เอาแบบอย่างดาราหนัง Fast and Furious ไป
ตามถนนในเมือง ตลอดเวลา 7 ชั่วโมงที่เขา
ตระบึงรถไปพร้อมกับสบถและกล่าวค�ำหยาบ
ตลอดเวลา ทัง้ ทีม่ กี ล้องติดอยูท่ หี่ น้ารถ แสดง
ว่าช่างคนนี้ ไม่ได้เรือ่ งหรือโง่มหันต์ เจ้าของอู่
หลังได้รบั แจ้ง กล่าวขอโทษและชดใช้คนื ค่าซ่อม
ให้ทงั้ หมด และบอกว่า เป็นคนงานชัว่ คราว ได้
ไล่ ออกไปแล้ ว **** ซ่ อมอู ่ รถที่ไม่ค ่อ ยได้
มาตรฐานก็อย่างนีแ้ หละ ช่างหรือเด็กรับรถ มัก
เอาไปซิง่ อย่างเมามัน ก่อนเอากลับมาคืน

