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แผนที่ฉบับรับ AEC 2559 มีจำ�หน่�ยแล้ว 

เทคนิคการของบประมาณ

อุปสรรคงานอุโมงค์ถนน ความปลอดภัยทางข้ามรถไฟ

	 เมือ่คร้ังท่ีประธานาธบิดี	บารกั	โอบามา	
ไปเยือนรฐัหลยุส์เซยีน่า	ผูว่้าการรฐัไปต้อนรบั
ที่สนามบิน	พานั่งรถมาตามทางด่วนระหว่าง
รฐั	I-10	และต้องผ่านบริเวณคอขวด	ซึง่เป็นเพยีง
ทางสองช่องจราจร	การจราจรค่อนข้างตดิขดั	
เป็นเพยีงจุดเดยีวท่ียงัเป็นสองช่องจราจรตลอด
ความยาวของทางด่วนทัง้สายทีย่าว	2,460	ไมล์	
จากซานตามอนก้ิา-แคลฟิฟรอเนยี-แกสนัววิ-
ฟลอรด้ิา	ผูว่้าการรัฐเล่าให้นกัธรุกจิฟังภายหลงั
ว่า	ประธานาธิบด	ีไม่รู้มาก่อนเลยว่าทางด่วนนี้
ยังมีจุดที่เป็นคอขวดอยู่	ถ้าเขาไม่ถือโอกาสนี้	
ท่านก็จะไม่ทราบความจริงนี้	 ที่เขาน�ามาเล่า
เพราะมีพวกต่อต้านการท�างานของเขาจาก
พรรคตรงข้าม	ท�าให้ทางรฐัขาดงบในการดแูล
โครงสร้างพื้นฐานถึง	1,900	ล้านดอลลาร์	จึง
จ�าเป็นต้องขอให้นกัธรุกจิทัง้หลายช่วยร่วมมอื

	 งานก่อสร้างอุโมงค์ถนนบนทางหลวง
หมายเลข	99	 ในวอชงิตนั	ทีเ่ป็นโครงการจ้าง
ออกแบบและก่อสร้างมูลค่า	1,350	ล้านดอลลาร์	
ถกูสัง่ให้หยดุงานก่อสร้าง	เมือ่พบว่า	มหีลมุลึก
ทรดุตัวลง	ขนาด	กว้าง	6	เมตร	ยาว	10.5	เมตร	

ลกึ	4.5	เมตร			เหนอืพืน้ทีก่่อสร้างอุโมงค์	ทัง้น้ี
เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาที่สามารถสั่งหยุด
งานได้	เมือ่เหน็ว่างานก่อสร้างอาจก่ออนัตราย
ต่อคนงานหรือประชาชนทั่วไป	 จนกว่าจะ
ตรวจสอบทราบถึงเหตุแห่งความเสียหาย	

	 องค์กรความปลอดภัยด้านขนส่งของ
ชาต	ิสหรฐัฯ	เร่งรดัให้การรถไฟหรอืระบบขนส่ง
ทางรางของประเทศปรับปรุงระบบเครื่องกั้น
ทางข้ามทางรถไฟให้เป็นระบบอตัโนมตั	ิ เพือ่
ป้องกันอบุตัเิหต	ุโดยถอืเป็นสิง่ทีต้่องการทีส่ดุ	
แผนงานนีถ้กูท�าให้ล่าช้าออกไปจนถงึปี	 2565	
โดยทางรัฐสภา	 แต่ทางสมาคมการรถไฟแห่ง
สหรฐัฯ	 กลบัเหน็ว่าเป็นสิง่ดท่ีีให้เวลาแก่พวก
เขาในการท�าให้ถูกต้องตามข้อก�าหนดของ
รฐับาลกลาง	ถงึอย่างไรทางสมาคมกพ็ยายาม
เร่งรัดติดตั้งระบบป้องกันอุบัติเหตุนี้ให้ทั่วทั้ง
ประเทศ	 โดยพยายามออกแบบให้มนัมคีวาม
ปลอดภยัสงูสดุ	 และจะตดิตัง้ให้ครบภายในปี	
2561	เพือ่ให้มเีวลาตรวจและทดสอบอย่างทัว่
ถงึท้ังประเทศภายในปี	2565	ตามก�าหนด	การ
เร่งรัดครั้งนี้เป็นผลมาจากอุบัติเหตุรถไฟชน
รถยนต์ทีแ่คลฟิรอเนยีเมือ่ปี	2551	แต่การรถไฟ
สามารถล๊อปบีใ้ห้ทางสภาเล่ือนก�าหนดออกไป
เพื่อให้เวลาพวกเขาท�าการปรับปรุง	 โดยอ้าง
ว่าการตดิตัง้ระบบป้องกนัอบุตัเิหตนุี	้มนัยุง่ยาก

กบัเขาพจิารณาตดัสินใจในการพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานของรฐั	เพราะพวกเรามจีดุหมายเดยีวกัน
ที่ต ้องการสร้างความม่ันคงแข็งแกร่งทาง
เศรษฐกิจเพ่ือให้คนในรฐัมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้	
หลงัจากทีป่ระธานาธบิดไีด้เหน็สภาพทางด่วน
ระหว่างท่ีเดินทางจากสนามบินเข้าเมืองแล้ว	
ผูว่้าการรฐัได้ของบสนบัสนนุ	100	ล้านดอลลาร์
จากรัฐบาลกลาง	ซึ่งเป็นร้อยละ	60	ของงบที่

ต้องใช้	ทางรฐัยงัต้องหางบมาร่วมอกี
ร้อยละ	40		ทัง้หมดจะใช้เพือ่ขยายคอ
ขวด	ศึกษาผลกระทบจากระบบขนส่ง
ทางรางทีจ่ะมาเสรมิทางด่วนนี	้ก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดบั	และปรบัปรงุระบบ
ทางด่วนเดมิ	ทัง้ทางเข้า	ทางออก	เพือ่
ให้การจราจรคล่องตัวและปลอดภัย
มากขึน้		และประธานาธบิดกีไ็ด้กล่าว
ย�้าต่อที่ประชุมในโรงเรียนถึงสิ่งที่ได้
เหน็มาคอืคอขวดทีเ่ป็นเพียงสะพาน

สองช่องจราจรข้ามแม่น�้ามิซซิปซิปี้	 ที่ท�าให้
รถติด	 เขารับว่าจะรีบหาทางแก้ไขเพราะการ
จราจรติดขัดนั้นเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า		
ข่าวดทีีต่ามมาคอืสตาฟของประธานาธบิดแีจ้ง
กบัผูว่้าการรฐัว่าทางรฐับาลกลางก�าลงัพจิารณา
เรือ่งงบสนบัสนนุ	100	ล้าน	ซึง่จะเจยีดมาจาก	
Fixing America’s Surface Transportation 
Act.

ทางผู้รับจ้างท�าการถมกลบหลมุทีท่รดุตวัด้วย
คอนกรีต	250	ลกูบาศก์หลา	แต่มนัยังคงทรุด
ตวัต่อเนือ่ง	จดุทรดุตวัอยูใ่กล้กบับรเิวณหวัเจาะ
ที่อยู่ใต้ดิน	 ไม่รุกลามไปที่อ่ืน	 ที่ทางการต้อง
สัง่หยดุงาน	เพราะเกรงว่า	หากยังขดุต่อไปอาจ
เกดิผลกระทบต่อตอม่อทางด่วนและอาคารใน
เมือง	 ผู้รับจ้างยังไม่สามารถก่อสร้างต่อได้

จนกว่าจะทราบสาเหตทุีแ่ท้จรงิ	และได้
ท�าแผนงานก่อสร้างเสนอต่อทางการถงึ
แผนการก่อสร้างทีจ่ะไม่ให้เกดิเหตกุารณ์
อย่างนี้อีก	 ทางการจะให้ผู้เชี่ยวชาญ
อสิระภายนอกมาตรวจสอบและอนมุตัิ
หากเห็นว่าเป็นไปได้	 ระหว่างท่ีรอนี	้
งานก่อสร้างอาคารเพื่อการดูแลบ�ารุง
รักษาอุโมงค์ที่ก่อสร้างที่ปลายทั้งสอง
ของอุโมงค์น้ียังคงท�าไปได้ตามปกติ	
ส่วนทางผู้รับจ้างก็ก�าชับเจ้าหน้าท่ีให้

ระวังตรวจสอบสภาพดินที่จะเจาะในอุโมงค	์
อย่าเช่ือรายงานหรือคิดว่ามันจะเหมือนกัน
ตลอดแนว	ต้องท�าการตรวจส�ารวจทกุๆ	2	เมตร	
ขณะทีเ่ครือ่งเจาะหยุด	เพ่ือท�าการดาดผนงักนั
อโุมงค์
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	 รัฐนิวออรีน	 ขยายอาคารสนามบินใหม่บนพื้นที่ว่างเปล่าทางด้านเหนือของสนามบิน
นานาชาตหิลยุส์อาร์มสตรองของรฐั	สนามบินใหม่นีม้พีืน้ที	่68,500	ตร.ม.	พืน้ท่ีจอดรถได้	2,000	
คัน	และการเดนิทางติดต่อภาคพืน้ดนิ		มปีระตข้ึูนเครือ่งบนิ	30	ประต	ูแผนก่อสร้างขยายอาคาร
สนามบินนี้มีมานับช่ัวคนแล้ว	 ต้ังแต่แนวคิด	 วิสัยทัศน์	 การจัดซื้อที่ดิน	 จนมาถึงขั้นออกแบบ

ก่อสร้างในปี	 2556	 วงเงินงบประมาณที่ประเมินไว	้
826	 ล้านดอลลาร์	 แต่คาดว่าค่าก่อสร้างจริงอาจสูง
ขึ้นถึง	950	ล้านดอลลาร์	เมื่อต้องก่อสร้างสิ่งอ�านวย
ความสะดวกต่างๆเพิ่มเติมเพื่อให้สมบูรณ์	 โดยงบ
ทัง้หมดมาจากรายได้ของสนามบนิ	 จากรฐับาลกลาง
และจากเงินช่วยเหลือด้านการบินของรัฐ	มีโครงการ
ก่อสร้างโรงแรมที่สนามบินวงเงิน	 17	 ล้านดอลลาร์	
และอีก	87	ล้านเพื่อปรับปรุงทางหลวง	ก่อสร้างทาง

แยกต่างระดบั	โครงการก่อสร้างนีป้ระมลูไปได้โดยกลุม่
ร่วมค้า	Hunt-Gibbs-Boh-Metro	ซึง่มผีูร้บัจ้างหลกัจาก
รัฐอินเดียนา	นอกนั้นเป็นผู้รับเหมาท้องถิ่น	แต่มีผู้รับ
จ้างรายเล็กหลายรายในท้องถ่ินร้องว่า	 พวกเขาไม่ได้
ประโยชน์จากโครงการของรัฐน้ีเลย	 ทางการจึงเจรจา
กบักลุม่ร่วมค้าซึง่กร็บัปากว่าจะช่วงต่องานให้ผูร้บัจ้าง
รายเล็กเหล่านี้ราว	28.4	เปอร์เซนต์ของงานทั้งหมด

สมัครเป็นสม�ชิกสม�คมท�งหลวงได้ต�มที่อยู่ของสม�คม
ตลอดชีพ เพียง 800 บ�ท2 สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย

กว่าทีท่างสภาคดิ	มนัไม่สามารถไปเอามาจาก
ต�าราหรอืคูมื่อ	มันต้องมกีารพัฒนาข้ึนมาใหม่	
ไม่ง่ายเหมอืนแค่เสยีบปลัก๊ไฟฟ้า	หรอืเปิดสวทิส์	
มนัเป็นกระบวนการท่ียุง่ยากต้องท�าทลีะขัน้ตอน	
ทั้งด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม	 และวิธี
ด�าเนนิการ	ต้องให้ความส�าคญัเพือ่ให้แน่ใจว่า
ท�าอย่างถกูต้อง	ต้องมีการทดสอบในภาคสนาม
เพือ่ให้ปลอดภยัจรงิๆ

	 ปกตแิล้ว	การชกัธงสส้ีมสะท้อนแสงขึน้
ในอากาศ	เพือ่ชีจ้ดุให้เฮลคิอปเตอร์ทราบ	หรอื
เพือ่ขบัไล่ตวัแรคคนูไม่ให้เข้ามาขโมยกนิผลไม้
ในสวน	แต่ผูแ้ทนทีร่ฐัมซิซรูมีแีนวคิดแปลกใหม่	
เสนอกฎหมายเข้าสภา	ให้คนขีจ่กัรยานต้องตดิ
ธงแบบนีที้จั่กรยานสงูจากพืน้ผวิถนน	4.5	เมตร	
เมือ่ขบัขีจ้กัรยานไปบนทางหลวงทีม่ตีวัหนงัสอื	
(Lettered	country	roads	ถนนตวัหนงัสอื	เพือ่
ให้คนท้องถิน่	ไม่สบัสนระหว่างถนนนี	้กบัถนน
ของรฐัทีม่ตีวัเลขก�ากบั	เป็นทางเพือ่การเกษตร	
ตดิต่อหมูบ้่านกบัตลาด)	เพือ่ความปลอดภยั	แต่
ความปลอดภยัของคนขีจ่กัรยานหรอืคนขับรถ
ยงัเป็นปัญหาให้ขบคดิกัน	เพราะรถจกัรยานที่
ตดิธงสงูอย่างนัน้อาจไปเกีย่วเอากิง่ไม้	ใต้ท้อง

	 กลุม่ผูค้้าเครือ่งดืม่มึนเมาสหรฐัฯ	ออก
มาคดัค้านการทีท่างองค์กรความปลอดภยัด้าน
การขนส่งสหรฐัฯจะลดพกิดัปรมิาณแอลกอฮอล์
ในเลอืดของคนขบัรถลงอกี	จากปรมิาณ	0.08	%	
เป็น	0.05	%		กลุม่ผูค้้าเครือ่งดืม่มนึเมาทีเ่ป็น
ตวัแทนภตัตาคารทีข่ายเครือ่งดืม่สรุาด้วยค้าน
ว่ามนัเป็นเรือ่งไร้สาระ	และไม่สามารถหยดุคน
ดื่มแล้วขับรถได้	 แทนที่ทางการจะไปป้องกัน
พวกที่เสพยาเสพติดแล้วขับรถที่ท�าให้เกิด
อบุตัเิหตมุคีนตายมากกว่า	กลบัมาจ้องเล่นงาน
คนทีต้่องการความสุขกับเครือ่งดืม่แก้วสองแก้ว
ระหว่างอาหารค�า่	เมือ่สบิกว่าปีทีผ่่านมา	เราก็
ลดพิกัดจาก	1.0%	มาเป็น	0.08	%	หลังจาก
การรณรงค์อย่างหนักของกลุ่มแม่ผู้ต่อต้าน

กลุ่มค้าเบียร์ค้านลดพิกัดเมาแล้วขับ

การดื่มแล้วขับ	แต่ผลที่ออกมาอัตราการตาย
ก็ยังคงเดิม	ดังนั้นจึงควรต้องลดพิกัดลงอกี	
เพือ่ให้ไม่มคีนเมาแล้วขบัและเกดิการสญูเสยี
ชีวิตกันอีก	 เพราะพิกัด	 0.08%	 น้ันมันอาจ
ก่อให้เกดิอบุตัเิหตไุด้มากเป็นสองเท่าอยูแ่ล้ว	
ฉะนั้นการลดลงย่อมปลอดภัยมากข้ึน	 ก็ยังดี
ทีก่ลุม่ผูค้้ากล้าออกมาคดัค้านกนัตรงไปตรงมา

สนามบินใหม่
คนขี่จักรยานต้องติดธงที่รถ
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สม�คมจัดอบรมหลักสูตร ควบคุมง�นก่อสร้�งท�ง วิศวกรรมเชิงล�ด 
และก�รออกแบบโครงสร้�งผิวท�ง 
สนใจสอบถ�มที่สม�คมฯ โทร. 0-2984-0836 3สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย

รถอัจฉริยะเข้าจอดเอง

อาชีพแท๊กซี่ในอเมริกา

สะพาน	 หรือสายไฟฟ้า	 บางคนถึงกับบ่นว่า	
กฎหมายนี้ออกมาเพื่อลงโทษคนข่ีจักรยาน	
และเมือ่สบืค้นย้อนหลงัไป	พบว่าผูแ้ทนคนนี้
เคยเสนอกฎหมายห้ามจักรยานใช้ทางหลวง
ของรัฐ	 แม้กฎหมายนี้ยังมิได้บรรจุเข้าวาระ
พจิารณา	 แต่กต้็องไม่ประมาท	 เพราะมนัเป็น
กฎหมายห้ามจักรยานใช้ทางหลวง

	 อาชพีขบัแท๊กซีใ่นอเมรกิาไม่ใช่มคีวาม
สุขทุกคน	ต้องนั่งขดหลังเจ็บอยู่บนรถวันหนึ่ง
หลายชั่วโมง	 บางครั้งต้องก้มลงยกกระเป๋า
หนักหลายสิบกิโลใส่ท้ายรถ	 แถมค่าทิปน้อย
นดิอกี	วนัไหนทีม่รีายได้ไม่มากกไ็ม่พอจ่ายค่า
เช่าและค่าแกส	ต้องตดิค้างค่าเช่าเจ้าของอู	่ไม่
ต่างแท๊กซี่ไทย		แท๊กซี่ก็เหมือนอาชีพอื่นๆ	มี
ทั้งคนดีคนไม่ดีปะปนกัน	คนเลวบางคนก็โกง
ค่าโดยสาร	รถสกปรก	มีพฤติกรรมหยาบคาย	
แต่ส่วนมากกพ็ยายามท�าดเีพือ่อาชพีและราย
ได้ของครอบครวั	พฤตกิรรมของผูโ้ดยสารบาง
ครัง้กท็�าร้ายจติใจคนขบัแท๊กซีเ่หมอืนกนั	จาก
การส�ารวจพบว่า	9	พฤติกรรมที่คนขับแท๊กซี่
ไม่ชอบ	คือ	
	 1.	ท�าเหมือนเขาเป็นคนใช้หรือย่ิงกว่า	
เช่นผิวปากโบกมือเรียกรถ	 ขึ้นรถมาแล้วไม่
ทักทาย	 สั่งอย่างเดียว	 แทนท่ีจะโบกมือลง
เรียกรถ	สบตาแล้วทักแฮลโล	ก่อนจะบอกจุด
หมายปลายทาง
	 2.	ระยะทางใกล้ๆท่ีพอเดนิได้	อย่าเรยีก
ใช้แท๊กซี	่เพราะค่ารถไม่คุม้คนขบั	เขาต้องรอควิ
เป็นเวลานาน	พอได้คนโดยสารใกล้ๆไม่คุม้ค่า
รถอีก	ถ้าจ�าเป็นจริงๆ	เช่น	ฝนตกหรือเดินไม่
ได้	ก็ควรจะทิปให้มากพอคุ้ม

	 ภายหลังจากทบทวนตรวจสอบและ
ตคีวามกฎระเบยีบเก่าทีใ่ช้มาสบิกว่าปีเก่ียวกบั
ความปลอดภัย	 และตรวจสอบเทคโนโลยีว่า

สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีของรถยนต์ของประเทศแล้ว	
รฐัมนตรีว่าการขนส่งสหรฐั	 เพิง่อนมุตั	ิ ค�าขอ
ของ	BMW	ทีจ่ะน�ารถอจัฉรยิะ	สามารถเข้าจอด
เองได้โดยไม่มคีนขบัรถ	เข้าจ�าหน่ายในสหรฐัฯ	
คนขบัรถเพยีงจอดรถและดบัเครือ่งก่อน	แล้ว
ลงจากรถอยูห่่างรถไม่เกนิ	 1.8	 เมตร	 ใช้รโีมท	
รถจะขบัไปเข้าจอดในทีจ่อดรถเอง	 ด้วยระบบ
ตรวจจับสญัญาณ	และกล้อง	คนขบัสามารถขบั
จอดเองก็ได้เม่ือต้องการ	 นอกจากนี้ทาง
รฐัมนตรยัีงขอให้ผูป้ระกอบการผลติรถยนต์ทัง้
หลายช่วยกนัเสนอข้อควรแก้ไขกฎระเบยีบเพือ่
เอือ้ให้การพฒันาเทคโนโลยีเหล่านีส้มัฤทธิผ์ล	

กฎระเบยีบต้องได้รบัการปรบัปรงุแก้ไขเพ่ือให้
ทันกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเพื่อความ
ปลอดภยัของผู้ใช้รถ	ลดผลกระทบสิง่แวดล้อม	

นอกจากนี	้ทางการจะร่วมกบัผูผ้ลติรถยนต์ช่วย
กนัร่างคูม่อืเพือ่พฒันาเทคโนโลยรีถยนต์ไร้คน
ขบั	 เพือ่ให้ทราบถงึพฤตกิรรมของรถแบบใหม่
นีท้ีต้่องม	ี ได้วธิกีารทดสอบและวเิคราะห์เพือ่
ตรวจสอบรถระบบใหม่นี้	 ให้เสร็จภายใน	 6	
เดือน	 เพื่อให้ได้นโยบายของชาติด้านนี้	 เรา
ทราบกันอยู่แล้วว่า	 อุบัติเหตุทางรถยนต์เกิด
จากความบกพร่องของคนกว่า	80	%	ดังนั้น
ถ้าเราขจดัข้อบกพร่องของคนขบัรถได้อะไรจะ
เกิดข้ึน	 และถ้าเทคโนโลยีพัฒนาไปจนส�าเร็จ	
เรากส็ามารถรักษาชวีติคน	25,000	คน	ทีต่าย
ไปในปี	2558	

	 3.	อย่าเป็น	back	seat	driver	คอยสั่ง
ให้คนขับใช้เส้นทางโน่นนี่	เพราะอาชีพแท๊กซี่
ย่อมรู้เส้นทางที่เร็วที่สุด	ถ้าต้องการให้ไปเส้น
ทางอืน่เพือ่กจิพเิศษ	กบ็อกเขาก่อนได้	อย่าใช้
คนขับเหมือนรีโมทคอนโทร
	 4.	ตวัเองเร่งรบีแล้วบอกให้คนขบัฝ่าฝืน
กฎจราจร	เป็นสิง่ไม่ถกูต้อง	คนขบัแท๊กซีท่ีฝ่่าฝืน
กฎจราจรไม่เสียเฉพาะค่าปรับ	เขาอาจถูกยึด
ใบอนุญาติห้ามขับแท๊กซี่อีกต่อไป	ดังนั้นควร
เตรยีมเผือ่เวลาไว้บ้าง	ผูโ้ดยสารบางคนบ่นเมือ่
ติดไฟแดงและมิเตอร์วิ่งต่อ	 บางทีเขาร�าคาญ
ก็คืนเงินให้คนโดยสาร
	 5.	ไม่ส�ารวมในรถ	ผูโ้ดยสารบางคูแ่สดง
บทรกับนรถหรอืดืม่เหล้าในรถ	ต้องส�านกึเสมอ
ว่านีเ่ป็นรถสาธารณะมใิช่รถส่วนตวั	ต้องให้เกยีรติ
คนขับบ้าง

	 6.	เอาอาหารขึ้นมากินบนรถ	 เพราะ
นอกจากอาจมีเศษอาหารตกสกปรกแล้ว	ทีแ่น่ๆ	
กล่ินอาหารทีค้่างอยูบ่นรถ	บางคนทิง้กระดาษ
เช็ดปากไว้บนรถอีกด้วย
	 7.	พวกเมาแล้วไม่ขับแต่ใช้แท๊กซีพ่วกนี้
บางคนเมาจนไม่ได้สติ	อ้วกบนรถ	หรอืหลบัไป
ไม่รูเ้รือ่งเขาเคยรบัคนเมาให้ไปส่งที่ๆ 	 เขาคดิว่า
จอดรถไว้	เมือ่ไปถงึ	หารถไม่เจอ	และชายน้ัน
ก็หายจากไปโดยไม่จ่ายค่าโดยสารด้วย
	 8.	การทิปให้รางวัลเป็นสิ่งจ�าเป็นแก่
คนขบั	เพราะค่าเช่ารถ	50-100	ดอลลาร์ต่อวัน	
ค่าแกสอกี	ถ้าวนัไหนหาคนโดยสารไม่ได้	เมือ่
เทียบกับคนท�างานในร้านดั้งกิ้นโดนัทที่ได้
ชัว่โมงละ	10	ดอลลาณ์แล้วไม่คุม้เลย	ผูโ้ดยสาร
บางคนไม่ทปิ	หรอืให้แค่เศษเหรยีญทีท่อนให้
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ปกติแล้ว	การทปิควรให้	2	เหรยีญส�าหรบัระยะ
ใกล้ๆ	3	เหรียญส�าหรับระยะทางยาวขึน้	หรอื
ในอตัรา	10-20	เปอร์เซนต์ของค่าโดยสาร
	 9.	บริการแท๊กซี่	 Uber	 คนขับแท๊กซี่
รุน่เก่าไม่ชอบเลย	เพราะมันตดัราคาค่าโดยสาร
ถูกลงครึ่งหนึ่ง	 ท�าให้พวกเขามีผู้โดยสารและ
รายได้ลดลง

เมื่อรถคันหนึ่งวิ่งชนมาตรจอดรถ
ข้างถนนพงัไปสีอั่นในเมอืง	Cardigan	

ในเวลล์	 เป็นเรื่องเหลือเชื่อที่ทางการเมืองไม่
สามารถซ่อมมาตรเหล่านีไ้ด้พราะค่าใช้จ่ายสูง
เพ่ิมมากขึน้กว่าคร่ึง	ทีเ่ป็นเช่นนี	้เพราะทางเมือง
เปลีย่นไปใช้มาตรแบบอ่ืน	ท�าให้พ่อค้าทีเ่คยขาย
มาตรแบบเดิมต้องเลิกกิจการไปเกือบหมด		
***	 ก็ไม่เห็นยากนี่	 แทนที่จะซ่อม	 ก็ซื้อมาตร
แบบใหม่เสียเลย	 หรือว่าการซ้ือมีเงินทอน
น้อยกว่าการซ่อม	!

รถราต่างๆที่วิ่งอยู่บนถนนใกล้
สนามกีฬาห่างจากเมืองหลวง	ไนโรบี	

ของเค็นย่า	ไม่มากต้องหยดุรอตดิกนัยาวเหยยีด	
เพราะมีสิงโตสองตัว	 ก�าลังฟัดประลองก�าลัง
กนับนกลางถนน	รถจ�านวนมากทีร่อตดิอยู่นัน้	
ต่างรอด้วยความอดทน	จนกระทัง้สงิโตทัง้สอง
เลิกลากันไป	ไม่มีใครสักคนกล้าทีจ่ะบบีแตรหรอื
ส่งเสียง	Shoo	Shoo	ไล่มันเลย	***	เทยีบสงิโต	
กบัช้างทีเ่ขาใหญบ่า้นเราแลว้	ช้างน่ากลัวกว่า	
เพราะมันเหยยีบหรอืน่ังทบัรถแบนได้	แต่สงิโต
อย่างมากกต็ะกรุยสรีถหรือกดัพวกอปุกรณ์รถ	
ไม่รู้ว่าที่สิงโตออกมาฟัดกันกลางถนน	เพราะ
ติดสัตว์ก�าลังแย่งตัวเมียกันหรือไม่	 ข่าวไม่มี
รายละเอียด

สาวเลี้ยงวัวนมชาวออสซ่ีขณะขี่
จักรยานต้อนวัวเข้าไปเพื่อรีดนมใน

โรงนา	เห็นหมโีคอล่าวิง่ไล่ตรงมาทางเธอ	เพ่ือ
ความปลอดภยัของเธอจากกงเลบ็อันแหลมคม
ของหมโีคอล่า	เธอป้ันจักรยานหนสีดุชวีติ	โดย
มหีมโีคอล่าวิง่ไล่ตามมาตดิๆ	ทีสุ่ดโชคดทีีเ่ธอ
หนีรอดพ้นการติดตามของมันมาได้	 โดย
ทั้งคนและหมีไม่เจ็บตัวทั้งคู่	 ***	 เรื่องนี้ฟังดู
แล้ว	เรือ่งน่าสงสยั	ปกตเิราเหน็หมโีคอล่า	มนั
คลานต้วมเตี้ยมๆช้ามาก	 แล้วไม่เคยเห็นมัน
วิง่ไล่อะไรเรว็ๆ	แม้ปีนต้นไม้หนสีตัว์อืน่กไ็ม่ไว
มาก	แท้จริงแล้วสาวเจ้าหนีอะไรมากันแน่

พระราชินีอังกฤษเป็นที่รู ้จักดีว่า
เป็นนักขับรถที่กระฉับกระแฉง	 โดย

เฉพาะการขบัรถประเภท	off	road	แต่พระองค์
ท่านไม่มใีบอนญุาตขิบัข่ีรถยนต์	เพราะไม่เคย
สอบหรือผ่านการทดสอบการขบัขี	่แต่ด้วยข้อ
ยกเว้นของกฎหมาย	ประกอบกบัพระองค์เคย
ผ่านการฝึกขับรถจากกองทัพบกมาแล้วสมัย

	 มาเลเซียจะเร่ิมก่อสร้างทางด่วนอีก
สามสายรวมระยะทางราว	21.2	กม.	วงเงินค่า
ก่อสร้างราว	 1,420	 ล้านดอลลาร์	 ในกลางปี	
2559	นี้	บนเกาะปีนัง	เพื่อแก้ปัญหารถติดใน
ปีนัง	สายแรกคือทางด่วน	เลี่ยงเมือง	Air	Itam	
–	Tun	Dr.	Lim	Chong	Eu	ก่อสร้างโดยผู้รับ
เหมาร่วมค้าของมาเลเซียเอง	 Consortium	

โครงการพัฒนาทางในมาเลเซีย

Zenith	BUCG	โครงการนี้ไดผ้่านการเห็นชอบ
ด้านส่ิงแวดล้อมแล้ว	 มีการก่อสร้างอุโมงค์
ถนนด้วย	 อีกสายหนึ่งเป็นทางด่วนสัมปทาน
สาย	Setiawangsa	–	Pantai	ซึง่มอบให้ผูร้บัจ้าง
ท�าการ	ออกแบบ	ก่อสร้าง	บรหิารจัดการด้าน
เก็บค่าผ่านทางและดูแลบ�ารุงรักษาทาง	อายุ
สัมปทาน	53	ปีครึ่ง	จะเป็นทางด่วนสายแรก
ที่ใช้ระบบเก็บเงินแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ	
เพื่อให้มีความคล่องตัวรวดเร็วที่ด่าน	 คาดว่า
โครงการนี้จะแล้วเสร็จในปี	2563

สงครามโลกครั้งที่สอง	 ตอนท่ีพระองค์เป็น
อาสาสมัครพนกังานขบัรถ	ความสามารถในการ
ขับรถนอกถนนของพระองค์เป็นที่เลื่องลือว่า
ดมีาก	โดยเฉพาะเมือ่ขบัรถคนัโปรด	แลนด์โรเวอร์	
มีครัง้หนึง่ทีก่ษตัรย์ิซาอฯุคนก่อน	เสดจ็มาเยีย่ม
เป็นทางการ	พระองค์ต้องประหลาดใจเมือ่คน
ขบัรถเป็นผูห้ญงิ	เพราะในซาอฯุผูห้ญงิห้ามขบัรถ	
ยิง่กว่านัน้คนขบัหญงินัน้คอืพระราชนิอีังกฤษ	
กษตัรย์ิซาอุฯ	นัง่อกสัน่ตกใจไปตลอดทางและ
กล่าวกบัล่ามให้บอกพระราชนิใีห้ลดความเรว็ลง	
แต่ทีส่ดุก็ถงึจดุหมายปลายทางอย่างปลอดภยั	
ข่าวมไิด้บอกว่า	กษตัรย์ิซาอฯุ	นัง่รถนัน้กลบัไป
ที่ต้นทางด้วยหรือไม่	 ****	 ควีนนี่ยอดเยี่ยม
เลยนะ	ปกป้องรกัษาสิทธิเ์ท่าเทยีมและศกัด์ศรี
ของสตรไีด้อย่างแยบยลมากๆ	ไม่รูว่้ากษตัรย์ิ
ซาอุฯ	ถึงกับฉี่แตกหรือไม่


