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รถโดยสารขับเคลื่อนเองของจีน

การเดินทางในเท็กซัส วิกฤต

รักษาเถาองุ่นโบราณ

	 บริษัทผลิตรถยนต์โดยสารชั้นน�าของ
จนี	Yutong	ประสบความส�าเรจ็ในการทดสอบ
เดินรถโดยสารทีไ่ร้คนขบัจากเมอืงเซิน่โจว	ไปยงั
เมืองไคฟง	เป็นระยะทาง	32.6	กม.	ตลอดเส้น
ทางมีสัญญาณไฟจราจรอยู่	26	แห่ง	และการ
จราจรหนาแน่นมาก	การทดสอบนีผ่้านลกัษณะ
การเดนิรถในสภาพถนนทีว่กิฤตต่างๆ	รวมทัง้
การเปลีย่นช่องจราจรอัตโนมตั	ิการขบัแซงข้ึน
หน้ารถคันอ่ืน	และการปฏิบตัติามสญัญาณไฟ
จราจร	ด้วยความเรว็	68	กม./ชม.	ผูเ้ชีย่วชาญ
หลายคนชมว่าความก้าวหน้าของการทดสอบ
นี้อยู่ที่สามารถเข้ามาตรฐานความปลอดภัย
ในการที่จะไม่เกิดอุบัติเหตุต่างๆที่มักเกิดใน
การเดินรถ	จากการบากบัน่ทดลองมาเป็นเวลา

สามปี	 โดยติดตามผลงานวิจัยและ
เทคโนโลยีขององค์กรต่างๆ	 ทั่วโลก
ร่วมกบันักวจิยัใหม่ๆ	ของจนีเองท�าให้
สัมฤทธิ์ผลในการใช้รถโดยสารไร้คน
ขบั	ระบบการขบัเคลือ่นไร้คนขบัอย่าง
อัจฉริยะนี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ	
สามส่วน	คือ	ส่วนควบคุมหลัก	ส่วน
ตรวจจับสภาพแวดล้อม	 และระบบ
ควบคมุการเดนิรถ	ทัง้สามส่วนท�างาน
เสมือนสมอง	ตาและหูตลอดจนแขน
ขา	ท�างานประสานกนัอย่างยอดเยีย่ม
เพือ่ให้รถขบัเคลือ่นไปอย่างราบเรยีบ

สะดวกปลอดภยั	โดยไม่มคีนเข้าไปยุง่เกีย่วเลย	
ตัวรถส่งสัญญาณเลเซอร์	เรด้า	และกล้องจับ
ภาพทีม่อียู่รอบตวัรถท�าให้เหน็ภาพพาโนรามา	
360	องศา	ส่งข้อมลูไปให้หน่วยประมวลผล	เพือ่
ส่งค�าสั่งให้รถเร่ง	
หรอืชะลอ	ความเรว็
หรือหยุดรถก่อน
จะถึงทางแยกที่มี
สญัญาณไฟจราจร
ให้หยดุรถ	ในกรณี
ฉุกเฉิน	 ระบบจะ
ประมวลผลการ
หยดุรถในลกัษณะต่างๆ	 ตามสภาพถนนและ
การจราจร	เพือ่มใิห้เกิดการชนกนั	ระบบเลเซอร์

เรด้าส่งคลืน่ตรวจจบัระยะห่างจากรถคันหน้า	
ความเรว็สมัพทัธ์	แล้วประมวลผล	สัง่การให้รถ
เคล่ือนทีอ่ย่างปลอดภยั	มันถกูโปรแกรมให้รูถ้งึ
การขับรถอย่างดีเสมือนคนขับรถที่เก่งและ
ช�านาญที่ผ่านประสบการณ์มาหลายปี	 เพ่ือ
ให้การเคลือ่นทีข่องรถเป็นมติรกับรถคันอ่ืนๆ
และประหยดัพลังงานของรถ	ใช้เช้ือเพลงิน้อย	

ทางโรงงานผู้ผลิตยังต้องพัฒนารถนี้ต่อไปอีก
สามระยะ	คอื	การควบคมุการขบัเคลือ่นรถขัน้
พืน้ฐาน	การเดนิรถในสภาพการจราจรทัว่ๆ	ไป	
และการขบัไปบนทางด่วน	ผลทดลองทีผ่่านมา
พอมองเห็นได้แล้วว่าสามารถผลิตออกมาสู่
ตลาดได้	นอกจากบรษิทั	Yutongนีแ้ล้ว	ยงัมอีกี	
5	บริษัทผลิตรถที่ก�าลังพัฒนาแบบเดียวกันนี้	
ดังนั้น	 ความร่วมมือกันของทุกบริษัท	 และ
สถาบันวิจัยรวมทั้งมหาวิทยาลัย	 ย่อมท�าให้
ความเป็นไปได้สูงมาก

	 เท็กซัสเป็นเมืองท่ีเป็นตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกจิของชาต	ิแต่ปัญหาการจราจรตดิขดั
ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมาก	แม้ทางการจะทุ่มงบ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ในหลายปีที่ผ่าน
มาแต่ก็ไม่พอเพียงต่อความต้องการ	 การ
จราจรในเท็กซัสติดขัดหนักหนาสาหัส	 สิ้น
เปลืองทั้งเวลาเดินทาง	 น�้ามันเชื้อเพลิงและ
โอกาส	ทางมหาวทิยาลยัเทก็ซสั	เอ	แอนด์	เอม็	
รายงานผลการวิจัยว่า	 เมื่อปี	 2557	 ในเมือง
ใหญ่ๆ	คนใช้รถสญูเปล่าเชือ้เพลงิไป	274	ล้าน
แกลลอน	และเวลาอีก	612	ล้านชั่วโมง	เฉลี่ย
คนขับรถคนละ	43	ชั่วโมง	รวมคิดเป็นค่าสูญ
เสียมากถึง	14,200	ล้านดอลลาร์	โดยเฉพาะ

แถบ	Dallas	Fort	Worth	สูญเสียคิดเป็น	1	ใน	3	
ของทั้งหมด	 การแก้ปัญหาเป็นเรื่องที่คิดกัน
มานาน	มกีารน�าระบบ	PPP	มาใช้เพือ่แก้ปัญหา
ที่รัฐบาลมีงบไม่พอ	 ให้เอกชนมาร่วมลงทุน	
โครงการบูรณะปรบัปรงุทางด่วน	ด้วยการขยาย
เพิ่มช่องจราจร	 ปรับปรุงเพิ่มทางแยกที่เพิ่ง
แล้วเสร็จ	 และเสร็จก่อนก�าหนดถึงสามเดือน
ด้วยคอืทางด่วน	LBJ	ใน	Dallas	county	ระยะ
ทาง	20	กม	มูลค่า	2,100	ล้านดอลลาร์	พสูิจน์
ให้เห็นถึงความสัมฤทธิ์ผล	สามารถระบายรถ
ได้มากขึน้เป็นสองเท่า	รถวิง่ด้วยความเรว็เฉลีย่		
80	กม./ชม.	นอกจากนี	้การใช้ระบบ	PPP	ท�าให้
เอกชนทีเ่ข้ามาร่วมลงทนุ	ช่วยออกแบบท�าให้
ประหยดัค่าก่อสร้างได้มากถงึ	30%	และรฐัจะ
ได้โครงสร้างพืน้ฐานนี	้เมือ่หมดอายสุมัปทาน

ในอีก	50	ปีข้างหน้า	ทางรฐัใช้เงินทีค่วรลงทนุ
ในโครงการนี้ไปพัฒนาด้านอื่นๆ	ได้

	 กรมทางรัฐเนวาด้าได้อนุรักษ์เถาองุ่น
ที่ใช้ส�าหรับท�าไวน์	ที่มีอายุกว่า	140	ปี	ไว้	ไม่
ให้ถูกท�าลายจากโครงการก่อสร้างทางหลวง
ระหว่างรฐัหมายเลข	15	ระหว่าง	ถนนซาฮาร่า	
ไปยัง	ทางหลวงหมายเลข	95	เถาองุ่นเหล่านี้
ปลูกโดยชาวมอร์ม่อนที่มาจากทางใต้ของรัฐ
ยูท่า	 ปลูกอยู่ในที่ใกล้อาคารซ่อมบ�ารุงรักษา
รถไฟฟ้าของเมืองเวกัส	ซึ่งแนวทางหลวงข้าง
ต้นต้องตัดผ่าน	ทางการจะรื้ออาคารแต่จะไม่
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ท�าลายเถาองุ่นที่ปลูกมาตั้งแต่ศตวรรษที่	19	
ในยุคที่รัฐบาลมีนโยบายห้ามด่ืมสุรา	 แต่เขา
ปลูกองุ่นเหล่านี้เพื่อท�าไวน์ไว้ในพิธีการทาง
ศาสนา	โดยผลติเพียง	3,000	แกลลอน	ในการ
อนุรักษ์เถาองุ่นนี้	ทางการท�าการขุดล้อมเอา
ไปปลูกในที่ใหม่	 ซึ่งเป็นป้อมปราการเก่าของ
พวกมอร์ม่อนในเวกัส	 โดยมีผู้ดูแลสถานที่
รับรองว่าจะดูแลรักษาอย่างดีกับเถาองุ่น
ประวติัศาสตร์นี	้ทีเ่ดนิทางมาไกลในอดตี	และ
เถาองุ ่นเหล่านี้	 สามารถใช้ผลิตไวน์ได้ถึง	
1,700	ตัน.

	 The	Roads	for	Water	and	Resilience	
consortium	ได้พัฒนาหลักการออกแบบถนน
ใหม่	Waterharvestinghigway	เพือ่ให้ถนนช่วย
ป้องกันปัญหาน�้าท่วม	 และปัญหาภัยแล้ง	
แนวคดิออกแบบนี	้ได้รบัรางวลัจาก	IRF	ในด้าน
การป้องกนัส่ิงแวดล้อม	การออกแบบถนนเดมิ

ส่วนมากจะ
เน้นเพื่อให้
ใช้งานได้แม้
จะมีฝนตก		
หนักมากแต่	
แบบใหม่น้ี

เน้นให้กกัรกัษาน�า้เพือ่ใช้ในการเกษตรในพืน้ที่
ตามแนวถนน	บรษัิทนีไ้ด้ใช้เวลากว่าสองปีเพือ่
พฒันาแนวคิดออกแบบนี	้แทนทีจ่ะระบายน�า้
ออกไป	กลับกักน�้าไว้ด้วยถนนช่วยลดปัญหา
น�้าท่วมและการกัดเซาะ	ช่วยพื้นที่การเกษตร
ให้มนี�า้พอใช้	หลกัารนีเ้หมาะกบัประเทศแถบ	
อัฟริกาที่	ลักษณะอากาศแล้ง	และประชากร
อดอยากขาดแคลนอาหาร

	 กลุ่มคนท่ีใช้บริการเดินทางโดยเครื่อง
บิน	FlyingRights.org	ที่เรียกตนเองว่า	กลุ่มผู้
เดินทางที่ไม่หวังผลก�าไร	ได้ร่วมกันลงชื่อรวม	
31,280	คน	ร้องเรียนต่อสภาฯ	ให้ออกกฎหมาย	
“เพือ่สทิธิข์องผู้โดยสาร”	บงัคบัให้สายการบนิ
จดัทีน่ัง่ทีก่ว้างใหญ่ขึน้	ทีน่ั่งต้องมรีะยะห่างมาก
พอที่จะให้ความสะดวกสบายต่อผู้โดยสารไม่
ต้องนั่งคุดคู้	 ต้องจัดที่นั่งเฉพาะเด็กเล็ก	 เพื่อ
ความปลอดภัยตามข้อบังคับของ	 FAA	 ต้อง
ก�าหนดให้สายการบินรับผิดชอบเมื่อเกิดการ
ล่าช้าของก�าหนดการบนิเกนิกว่า	3	ชัว่โมงและ
ต้องก�ากับการตั้งราคาค่าโดยสารให้ยุติธรรม
โปร่งใส	ปราศจากการเกบ็ค่าอ่ืนๆ	เพิม่เตมิ	และ
เมื่อมีความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางของ
ผู้โดยสาร	ต้องชดใช้ให้โดยเร็ว	ไม่ล่าช้าตรวจ
สอบเสียเวลามากมาย	ในกรณีที่มีการยกเลิก
เทีย่วบนิโดยทางสายการบนิ	การคนืตัว๋ของตัว๋
ราคาถูก	ที่เปลี่ยนแปลงรายการไม่ได้	ต้องคืน
ครบ	ไม่หกัค่าภาษหีรืออ่ืนๆไว้	เพราะเป็นความ
บกพร่องของสายการบนิ	การร้องเรยีนนีเ้คยท�า
มาแล้ว	และทางการช้ีแจงว่า	เรือ่งนีต้้องพจิารณา
ถึงความปลอดภัยร่วมด้วย	 โดยเฉพาะ	 FAA	
กล่าวว่า	 ความปลอดภัยในการเดินทาง	ทาง
อากาศต้องมาก่อนเรื่องอื่นๆ

	 จากการส�ารวจของสถาบันในอังกฤษ	
พบว่า	ในระยะสบิปีทีผ่่านมา	การท�าผดิขบัรถ
เร็วเกินพิกัดยังครองอันดับหนึ่ง	โดยเฉพาะปี	
2557	 ที่มีอยู ่	 115,935	 ราย	 เพิ่มข้ึนเป็น	
148,426	ราย	หรือเพิม่ขึน้	28%	ความผดิอนัดบั
รองลงมาเป็นเร่ืองเกีย่วกบัการท�าประกนัอบุตัภัิย
ทางรถยนต์	 แต่ยังดีที่มีอัตราน้อยกว่าอดีตที่

Concept การออกแบบถนนใหม่ 	 หลกัการออกแบบใหม่น้ีให้แนวถนน
เป็นตวักกัเกบ็น�า้	ปรบัแนวทางไหลของ

น�้า	หรือกระจายน�้าไปยังจุดที่ต้องการ	ท�าให้
การพงัของถนนเนือ่งจากน�า้ลดลง	แถมยงัช่วย
ให้พื้นท่ีต่างๆ	 ได้น�้าใช้อย่างพอเพียง	 ค่า
ก่อสร้างตามแบบหลกัการใหม่นีไ้ม่เพิม่ขึน้	แต่
กลบัประหยดัเงนิทีต้่องใช้เพือ่การซ่อมถนนที่
ถกูน�า้กดัเซาะพงั	แนวทางใหม่จะใช้บ่อยมืวัสดุ
ก่อสร้างข้างทางกกัน�า้	น�า้จากท่อระบายจะถกู
น�าไปใช้ประโยชน์แทนทีจ่ะปล่อยไหลทิง้ไป	มี
การก่อสร้างเขื่อนหรือฝายเล็กๆที่ดักเพื่อผัน
น�้าไปยังที่ต้องการ	 วิธีการใหม่นี้ได้ผ่านการ
ทดลองท�า
มาแล ้วใน
แถบ	Tigray	
ในประเทศ
เอธิโอเปีย	
และได้ผลด	ี
ผลผลติการเกษตรเพิม่ขึน้สงูกว่าเมือ่	5	ปีทีผ่่าน
มา	แม้จะเป็นปีทีฝ่นตกน้อยมาก	จากโครงการ
ศึกษาพบว่า	ถนนยาว	50	กม.	สามารถกักเกบ็
น�้าไว้ใช้ได้ถึง	1.3	ล้าน	ลบ	ม.	และยังช่วยเพิ่ม
ระดบัน�า้ใต้ดนิ	ท�าให้ความชืน้ในดนิสงูขึน้	สภาพ
อากาศดีขึ้นหลักการใหม่นี้	 น่าจะประยุกต์ใช้
กับการป้องกันน�้าท่วมได้ด้วยการผันน�้าไปยัง
ที่กักน�้า	หรือแก้มลิงได้

เรียกร้องที่นั่งบน
เครื่องบินกว้างใหญ่ขึ้น

การท�าผิดด้านจราจร
ระบบรองรับรถฉุกเฉิน

ผ่านมา	 ความผิดเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถ
และการหลบเล่ียงภาษสีรรพสามิต	รวมถงึการ
ดืม่เมาแล้วขับ	มีอตัราลดลงมากๆ	เช่นกนั	การ
ท�าผิดกฎจราจรต่างๆยังคงมีจ�านวนมากโดย
เฉพาะการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ	 ความผิด
เกีย่วกบัใบอนญุาตขบัขีร่ถ	แต่จ�านวนน้อยกว่า
อดีตท่ีผ่านมา	 สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นคือการขับรถ
ประมาทท�าให้มีผู ้บาดเจ็บสาหัสก�าลังแพร่
ระบาดมากขึ้น	 นับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจของ
องักฤษฟ้ืนตวัดขีึน้	ปรมิาณจราจร	และการขบั
รถเรว็เกนิพิกดักเ็พิม่มากขึน้ด้วย	ทางการต�ารวจ
ไม่มกี�าลงัมากพอทีจ่ะคอยเฝ้าตรวจจบั	ดงันัน้
ต้องรณรงค์ให้ผูใ้ช้รถส�านกึเสมอว่า	การท�าผิด
กฎจราจรน้ันไม่พ้นสายตาและอุปกรณ์ตรวจ
จบัของต�ารวจไปได้	และการขบัรถเรว็เกนิพกิดั

ย่อมน�าไปสู่การสูญเสียชีวิต	 เพ่ือมิให้ผู้ใช้รถ
ชะล่าใจทีไ่ม่เหน็ต�ารวจยนืเฝ้าอยูต่ามจุดต่างๆ	
การร่วมมือกันแบ่งปันข้อมูลด้านการจราจร	
เพิ่มอุปกรณ์กล้องตรวจจับป้ายทะเบียนรถที่
กระท�าผิดกฎจราจร	 ช่วยให้อาชญากรรม
ทางการจราจรลดลงได้มาก

	 บริษัท	Global	Traffic	Technologies,	
GTT.	 ได้พัฒนาระบบให้รถฉุกเฉินผ่านทาง
แยกได้อย่างต่อเนื่อง	 Option	 Emergency	
Vehicle	 Pre-emption,	 EVP.	 ข้ึน	 ซึ่งจะปรับ
ระบบไฟสัญญาณที่ทางแยกต่างๆ	 ให้รับ
สัญญาณอินฟราเรดจากรถฉุกเฉิน	 แล้วเปิด
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ติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างรถรวมทั้งติดต่อ
สื่อสารกับสภาพแวดล้อมด้วย	 ซึ่งจะช่วยลด
ความคับค่ังติดขัดของการจราจรและการชน
กันของรถยนต์ลงได้ถึงร้อยละ	 80	 และลด
มลภาวะทางอากาศ	 โครงการวิจัยพัฒนานี้
มุ ่งให้ก้าวล�้าเทคโนโลยีปัจจุบัน	 และที่ก�าลัง
พัฒนาอยู่	 เพื่อให้ผู้ใช้ถนนเดินทางได้อย่าง
สะดวกปลอดภยัมากขึน้	ลดความเครยีดทีต้่อง
ติดอยู่ในการจราจรตามถนนคอขวดต่างๆ	
สามารถติดต่อกับผู้ใช้ทางเท้าผ่านโทรศัพท์
มือถือ	และถึงรถคันอื่นๆ	ด้วย	นี่จะเป็นก้าว
การพัฒนาที่
ล�้าหน้ามากๆ	
งบข้างต้นจะ
แบ่งให ้เมือง
นิวยอร์ค	 20	
ล้านดอลลาร์	
เพือ่ตดิตัง้อปุกรณ์ตดิต่อสือ่สารระหว่างรถกบั
รถ	(V2V)	ให้กับรถของทางราชการทั้งรถยนต์
นัง่	รถโดยสาร	รวมจ�านวนหมืน่คันทีว่ิ่งใน	มิด
ทาวน์	 แมนฮัตตันเป็นประจ�า	 และติดต้ัง
อุปกรณ์รับสัญญาณให้กับอุปกรณ์จราจร
สงเคราะห์ต่างๆ	(V2I)	Vehicle	to	Infrastruc-
tures	ทั้งเมืองมิดทาวน์	เมอืงเทม็ป้า	ได้รบั	17	
ล้านดอลลาร์เพือ่พัฒนาปรับปรุงถนนในย่าน
ธรุกจิกลางเมอืงทีม่จีราจรหนาแน่น	และท�าให้
ผู้ใช้ทางเท้ามีความปลอดภัยมากขึ้น	โดยการ
เพิ่มอุปกรณ์และแอพพิเกชั่นเช่นเดียวกับใน
รถยนต์ให้กับโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ทางเท้า	
แล้วตรวจสอบดูว่าสามารถลดมลภาวะลงได้
มากน้อยเพยีงใดส่วนเมอืงไวโอมิง้	จะได้รับงบ	

70	 จากการศึกษา
วิจัย	พบว่า	การเกิด
เพลิงไหม้	 หากไฟ
ไหม้นานเกนิ	4	นาที	

จะเกิดไฟไหม้ขนาดใหญ่	
และคนเจ็บป่วยท่ีต้องน�า
ส่งด้วยรถฉกุเฉนิ	หากถงึมอื
แพทย์	ก่อน	4	นาท	ีมโีอกาส

รอดมากกว่าผู้ที่ถึงมือแพทย์หลังจากนั้น

เสาสัญญาณอื่นที่ไม่อยู ่ในแนวตรงจะไม่มี
ปฏิกริยาตอบสนองกับคลื่นนี้		เมื่อถึงจังหวะ
จะผ่านทางแยก	ไฟสัญญาณจะเปิดทางให้รถ
ฉุกเฉินผ่านโดยปิดรถในทิศทางอื่นทั้งหมด	

ระบบนี้ช ่วยให้
ประหยัดเวลา
เดินทางฝ่าการ
จราจรติดขัดได้
ถงึร้อยละ	25	และ

ลดอัตราการชนกันที่ทางแยกลงได้ถึงร้อยละ	

สมาคมจัดอบรมหลักสูตรงานก่อสร้างทาง และความมั่นคง 
ของคันทาง สนใจสอบถามที่สมาคมฯ โทร. 0-2984-0836 3สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย

อุบัติเหตุรถต�ารวจ

พัฒนาถนนอัจฉริยะ

	 ต�ารวจที่ มีหน ้าที่ก�ากับให ้ผู ้ขับรถ
ปฎิบัติตามกฎหมายจราจรและไม่ท�าผิดจน
อาจเกิดอุบัติเหตุ	 แต่รถต�ารวจที่ก�าลังปฏิบัติ
หน้าที่พร้อมไฟฉุกเฉินกระพริบอยู่บนหลังคา
รถและเสียงไซเรนวิ่งด้วยความเร็วไปยังจุด
หมายนัน้	แม้กฎหมายก�าหนดให้รถทกุคันต้อง
หลกีทางให้	แต่บางครัง้กเ็กิดอบุตัเิหตทุีไ่ม่คาด
ถึงได้	ต�ารวจจงึต้องส�านกึตลอดเวลาว่า	ความ
ผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ	อย่างรถต�ารวจ
สเปนในเมอืงบาเซโลน่า	ทีว่ิง่ตรวจการอยูแ่ถว
ท่าเรือชายทะเล	 เกิดยังไงไม่ทราบได้	 วิ่งเลย
ท่าเรอืตกลงไปในทะเล	ในองักฤษ	ต�ารวจสอง
นายได้รบัรถตรวจการคนัใหม่มา	ซึง่เป็นระบบ
เกียร์อัตโนมัติที่ทั้งสองไม่คุ้นชิน	 ระหว่างที่
ตรวจการไปถงึก�าแพงกนัคลืน่รมิทะเล	เพือ่จะ
ตรวจความเรียบร้อยของชาดหาด	คนขับเกิด
เหยียบคันเร่งแทนที่จะเหยียบห้ามล้อเพื่อ
หยุดรถ	 เป็นเหตุให้รถพลิกหงายท้อง	 ยังไม่
แน่ใจว่า	ไม่คุ้นกับรถ	หรือเพลินมองสาวชุดบิ
กนินีบ่นชาดหาดจนใจลอยเหยยีบผดิ	-	ถกูจน
เกิดเหตุ

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขนส่ง
สหรัฐฯ	นาย	Anthony	Foxx		ประกาศว่า	นคร
นิวยอร์ค	 ไวโอม้ิง	 และ	 เท็มป้า	 จะได้รับงบ
สนับสนุน	รวม	42	ล้านดอลลาร์	เพื่อพัฒนา
ถนนและยานพาหนะในอนาคต	ให้มันสามารถ

	 บริษัท	 MOBA	 ได้พัฒนาอุปกรณ	์
MCA-500	 เพื่อควบคุมระบบการท�างานของ
เครือ่งจกัรก่อสร้าง	ระบบน้ีท�าให้ผูข้บัเคร่ืองจักร
ทราบถงึสภาพการท�างานขณะนัน้ของเครือ่งจกัร	
เช่น	 Intelligent	 compaction	 value	 (ICV)	
ความถ่ีและแรงกระแทกของระบบสัน่สะเทอืน	
เพือ่ให้การบดทับมีประสทิธภิาพสงูสดุ	 ไม่น้อย	
หรอืมากเกนิไป	ท�าให้ผลงานก่อสร้างมคีณุภาพ	

สัญญาณไฟให้
รถฉกุเฉนิผ่านไป
ถงึยงัจุดหมายได้
อย่างรวดเรว็	เมือ่
ได้รับแจ้งเหตุรถ
ฉุกเฉินที่ติดตั้ง

ระบบ	EVP	ไว้	จะเปิดระบบเพือ่ส่งคลืน่อนิฟราเรด
ตรงไปข้างหน้าขณะเดินทางไปยังจุดหมาย	
ที่ไฟสัญญาณทางแยกต่างๆ	จะมีอุปกรณ์รับ
คลืน่อินฟราเรดน้ีในแนวท่ีมาตรงเท่านัน้	ดงันัน้

อุปกรณ์ก�ากับตรวจสอบ
การท�างานของเครื่องจักรงาน
ก่อสร้าง

ถนนมคีวามคงทนใช้งานได้ยาวนาน	การบดทบั
น้อยเกนิไปย่อมท�าให้ถนนเสียหายก่อนก�าหนด	
ในทางกลับกันบดทับมากเกินไปมีผลให้มวล
หนิแตกย่อยแล้วไม่ได้มาตรฐานก�าหนด	ในการ
บดทบัผวิทาง	จ�านวนเทีย่วทีบ่ดทบักับอณุหภมูิ

ของมวลผสม	
ส�าคัญมากต่อ
ความคงทนของ
ผวิ	ระบบนีมี้แสง
อนิฟราเรดตรวจ
สอบอุณหภู มิ

ของมวลผสม	เพือ่ให้การบดทบัอยูใ่นอณุหภมิู
ที่ถูกต้องด้วย
	 ผู้ผลติ	MCA-500	กล่าวว่าระบบนีเ้ป็น
อปุกรณ์ท่ีมีราคาถกูทีสุ่ดในบรรดาระบบควบคุม
อัจฉริยะทั้งหลาย	 และใช้ติดตั้งกับเครื่องจักร
บดทบัต่างๆ	ได้	ผู้รับเหมาสามารถพัฒนาชุด
เครื่องจักรได้ในราคาที่ไม่แพงมาก
	 แทนทีจ่ะต้องไปซือ้เครือ่งจักรอจัฉริยะ
ที่ผู้ผลิตต่างๆผลิตออกสู่ตลาด	 อย่าง	 Atlas	
Copco	มี	Dynapacรุ่นใหม่	และ	Volvo	CE	ใน
ส่วนของ	Caterpillar,	Hamm	และ	Sakai	ก็มี
ทีผ่ลติออกมาเช่นกนั		ดงันัน้	ส�าหรับผูร้บัเหมา
ไทย	เพียงติดตั้ง	MCA-500	ก็ใช้	ได้ในราคาที่
ไม่แพงมาก
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หนุ่มอังกฤษขี่จักรยานไปท่ัวประเทศ
อังกฤษ	เป็นระยะทางราว	4,000	กม.	

ในเวลา	4	เดือน	โดยมีสุนัข	Nero	ไปด้วย	เขา
กางเต้นท์นอนระหว่างทางกับสุนัขของเขา	
ระหว่างการเดินทางมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น	 เขา
ให้หมาลากจูงจักรยานเขา	 จนต�ารวจเรียกให้
หยุด	 เขาขัดขืนจนต�ารวจต้องวิ่งไล่ตามจับ
ท่ามกลางสายตาคนขบัรถคนัอืน่ๆ	ทีว่ิง่ตามมา
เพราะแซงไม่ได้เนือ่งจากถนนแคบ	เมือ่ถกูจบั	
ต�ารวจก็มีอารมณ์ขันพอที่จะไม่ลงโทษฐาน

ต�ารวจรัสเซียตั้งด่านตรวจรถที่อาจมี
สิ่งผิดกฎหมายตามปกติ	 ต้องพบกับ
เรื่องตื่นเต้น	เมื่อรถคันหนึ่งวิ่งตรงเข้า

ชนรถที่ต้ังกั้นอยู่กระเด็นไปแล้วว่ิงเร่งฝ่าไป
ข้างหน้า	ต�ารวจนายหนึง่กระโดดเกาะหน้ารถ
ไว้ทัน	 และถูกพาวิ่งไปอย่างเร็วเป็นระยะ
ทางกว่า	5	กม.	ตลอดทางคนขบัรถพยายามสบดั
ให้ต�ารวจ	 หลุดจากรถโดยไม่ยอมหยุดรถ	 จน
ต�ารวจอกีนายหนึง่ต้องตดัสนิใจยงิยางรถยนต์
จนรถหยุด	 หลังถูกจับ	 ชายหนุ่มคนขับ	 มี
ประวัติท�าผิดกฎจราจรอย่างโชกโชน	 ใบ
อนุญาตขับขี่ถูกยึดห้ามใช้	 จึงเป็นเหตุให้เขา
แหกด่าน	 เขาถูกข้อหาหนักหลายข้อร่วมทั้ง
ข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน	****	 เรื่องเล็ก
เลยกลายเป็นเรือ่งใหญ่	ต�ารวจรสัเซยี	แค่ไม่มี
ใบขับข่ี	 อาจจะเจรจาตกลงกันได้เหมือน
ต�ารวจบางประเทศน่า	มันไม่ร้ายแรง

ต�ารวจโปแลนด์ไล่กวดจับชายวัย	 29	
ปี	ทีข่บัรถ	บ	ีเอม็ดบับลิว	ไปตามถนน

เป็นระยะทาง	ราว	30	กม.	โดยเขาขับหนีด้วย
ความเรว็ราว	260	กม./ชม.	หลงัถกูจบั	ต�ารวจ
พบว่ารถเขาอยูใ่นสภาพทีไ่ม่ปลอดภยั	ล้อหลงั
ไม่มีดอกยางเหลือ	 จึงท�าการยึดรถไว้	 ชายนี้
มาจากเมืองที่อยู่ติดกับเยอรมัน	 ในเยอรมัน
นั้น	 มีทางหลวงที่ไม่ก�าจัดความเร็ว	 จะวิ่งเร็ว
เท่าไรก็ได้	 และชายคนนี้คงข้ามไปซิ่งใน
เยอรมนับ่อยจนเคยชนิ	นีน่บัว่าโชคดทีีต่�ารวจ
โปรแลนด์จบัและพบว่ารถเขาไม่ปลอดภัยทีจ่ะ
วิ่งเร็ว	 ****	 แสดงว่า	 ในยุโรป	คนขับรถเบนซ์	
หรอื	บเีอม็ดับบลวิ	ไม่ใช่คนรวยเหมอืนในไทย	
เพราะแค่ยางรถยนต์	ยงัไม่มีปัญญาเปลีย่น	ใช้
จนหัวโล้นน่าอันตราย
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เสื้อสะท้อนแสงรักษาชีวิตสัตว์

	 การสวมใส่เสื้อผ้ามิใช่แค่แฟชั่น	แต่ใน
บางครั้ง	มันช่วยรักษาชีวิตได้ด้วย	ทางด้านผู้
ประกอบการธุรกิจเส้ือผ้าและฝ่ายกฎหมาย
พยายามส่งเสริมให้คนใช้เส้ือผ้าสะท้อนแสง	
โดยเฉพาะคนงานก่อสร้างในหน่วยงานต่างๆ
ทัง้งานอาคาร	หรอืงานถนน	การใช้เสือ้สะท้อน
แสงโดยเฉพาะเสื้อกั๊ก	 ได้ขยายจากคนไปถึง
สัตว์แล้ว	จากข่าวทีวีของ	บี	บี	ซี	แสดงให้เห็น
ถึงฝูงไก่ที่มีสายคาดสะท้อนแสงที่ตัวมัน	 ใน
บางพืน้ที	่ววักถ็กูจบัให้ใส่เสือ้สะท้อนแสง	และ
มีสายแสงไฟสว่างด้วย	 เพื่อช่วยให้มีความ
ปลอดภยัต่อมันในการข้ามถนนในเวลากลางคนื	
ชาวนาเองพอใจกบัเรือ่งนี	้หลงัจากเรยีกร้องต่อ
ทางการให้หามาตรการที่จะเตือนผู้ขับรถบน
ทางหลวงให้ชะลอความเร็วรถลง	แม้ต้องเสีย
ค่าใช้เพิม่ขึน้	ส�าหรบัววัฝงูหนึง่	175	ตวั	เป็นเงนิ
มากถงึ	4,600	ดอลลาร์	หรอืราวตวัละ	920	บาท

หนุ่มภารตะ	ชาวเมืองราชสถาน	ต้อง
พบกับเรื่องเหลือเชื่อ	 ขณะที่ เขา

ตระเวนแจกบตัรเชญิงานแต่งงานของเขาด้วย
จักรยานยนต์	เพราะเขาถูกชิ้นส่วนของเครื่อง
บนิไอพ่น	MIG	-27	ของกองทพัอากาศอนิเดยี	
กระแทกจนตกจากจักรยาน	 เครื่องบินไอพ่น
ดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุตกลงในทุ่งนาข้างถนน
นักบินดีดตัวออกทัน	 ขณะที่เขาขับขี่จักรยาน
ผ่านมา	 ได้รับบาดเจ็บแขนหักและถูกไฟลวก
เล็กน้อย	 อาการไม่สาหัส	 ไม่ก่ีวันต่อมาก็ไป
แจกบัตรเชิญต่อได้	 ****	 งานนี้เจ้าบ่าวคงรวย
ไปเยอะ	เพราะธรรมเนยีมอนิเดยี	เจ้าสาวต้อง
ให้สินสอดฝ่ายชาย	 นี่ยังได้รับค่าชดเชยจาก
กองทัพอากาศอีกด้วย

ทารุณสตัว์	แต่ตัง้ข้อหา	ไม่หยดุให้ตรวจ	กบั	ไม่
ยอมแสดงชือ่ทีอ่ยู่เม่ือถกูถามแล้วสัง่ปรบัด้วย	
ชายคนน้ียังมุ่งมั่นที่จะเดินทางอย่างนี้ต่อใน
ยุโรป	 แต่เจ้า	 Nero	 คงไม่อยากไปด้วยแล้ว	
เพราะอุ้งเท้ามันพองบวม	เพราะเดินบนถนน
ร้อนๆ	****	ไม่แน่ใจว่า	เจ้า	Nero	นี้เป็นพันธุ์
อะไร	ตัวใหญ่แค่ไหน	ถึงลากคนและจักรยาน
ได้	หรือว่าต�ารวจมองผิดเห็นหมาเดินน�าหน้า
พร้อมเชือกจูง	เลยเข้าใจว่าหมาลากรถ

5	ล้านดอลลาร์	
เ พื่ อ พั ฒ น า
ปรบัปรงุให้การ
ขนส่งสนิค้าบน
ทางหลวงระหว่าง

รฐัหมายเลข	80	ทีอ่ยู่แนว	ตะวนัออก	–	ตะวนั
ตก	เพราะเส้นทางน้ีซึง่อยูท่างตอนเหนือมกีาร

จราจรคับคั่งมีรถบรรทุกราวหม่ืนหนึ่งถึง
หมื่นหกพันคันวิ่งทุกวัน	 ด้วยอุปกรณ์	 V2V	
และ	V2I	นี้	จะช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูล
ต่างๆมาเพื่อพัฒนา	 ให้รถที่ยังไม่มีอุปกรณ์
พลอยได้ประโยชน์ไปด้วย	โครงการจะรวบรวม
ได้ข้อมูลมากมายและพัฒนาไปสู่การขนส่ง
อัจฉริยะ	ท�าให้เป็นเมืองอัจฉริยะด้วย


