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ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม – เมษายน 2559

แผนที่ฉบับรับ AEC 2559 มีจำ�หน่�ยแล้ว 

ถนนกับพลังงานแสงอาทิตย์

	 กรมทางรัฐแคลิฟอร์เนีย	Caltrans	ได้
ลงนามร่วมมอืกบัองค์กรท้องถิน่	Krommenie	
ในเนเธอแลนด์	เพือ่น�าพลงังานแสงอาทติย์มา
ใช้ในงานทางเทคโนโลยขีองเนเธอแลนด์ทีเ่รยีก
ว่า	SolaRoad	ใช้แผงโซล่าเซลล์รบัแสงอาทติย์	
เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในงานทาง	 เช่น	
ไฟฟ้า	แสงสว่างไฟสญัญาณจราจร	ประจไุฟฟ้า
ให้รถยนต์หรือใช้ตามครัวเรือนทาง	Caltrans	
ต่ืนเต้นมากทีจ่ะน�าเอาพลงังานจากแสงอาทติย์
มาใช้ในงานทาง	ทัง้สององค์กรเคยร่วมมอืกนั
มาก่อนหน้านีแ้ล้ว	ในโครงการลดมลภาวะเป็น
สญูและการน�านวัตกิรรมทางพลงังานมาใช้ใน

	 เมือ่ปี	2552	Federal	Highway	Admin-
istration,	FHWA	ได้ปรบัปรงุคูม่อืเครือ่งหมาย
จราจร	Manual	 of	 Uniform	 Traffic	Control	
Devices,	MUTCD	ใหม่		มีการเพิม่ความเด่นให้
กับป้ายจราจร	เช่น	ป้ายที่เพิ่งติดตั้งใหม่	จะมี	
New	อยู่ข้างบนป้าย	หรือมธีงสแีดง	ปักอยู่บน
ป้าย	ให้คนสงัเกต	มีการปรับเปลีย่นรปูแบบของ
ป้ายหยุด	STOP	sign	เช่น	เพ่ิมแถบสะท้อนแสง
สแีดงตามยาวของเสาป้าย	ให้เหน็ป้ายเด่นชดัขึน้	
มกีารระบใุห้หยดุ	หรือชะลอตรงจุดก�าหนด	เพือ่
ให้คนข้ามทางตรงจดุท่ีก�าหนด	หรอืคนข้ามทาง
ตรงทางข้าม	ปรบัสขีองเครือ่งหมายจราจรบน
ผวิทาง	อกีเรือ่งคอื	ป้ายทางออกทางด่วนต่าง
ระดับ		Exit	sign	ที่เดิมใช้เลขที่เรียงตามล�าดับ
ทางออกที	่1	2	...	ไปเร่ือยๆตามล�าดบัต�าแหน่ง
ของทางแยกต่างระดบั	มาเป็นป้ายทางออกที่
ประกอบด้วยป้ายบอกจดุหมายทีแ่ยกออกไป	

งานทาง	 การพัฒนายานยนต์รวมถึงการให้
ความรูก้บัประชาชนด้านความปลอดภยัในการ
ใช้ถนน	ทัง้สองมเีป้าหมายร่วมกนัทีจ่ะแก้ปัญหา
สภาวะอากาศเปล่ียนแปลงและปัญหาเรอืน
กระจกรวมทั้งการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม
ยัง่ยนื	ให้เรยีบร้อยภายในปี	2573	โครงการแรก
ทีท่างการเนเธอแลนด์ท�า	คอืทางจักรยานทีใ่ช้

พลงังานแสงอาทติย์ในการให้แสงสว่าง	ในเมอืง	
Krommenie	ทางตอนเหนอืของประเทศ	ซึง่เริม่
เมือ่ปลายปี	2557	และอยูร่ะหว่างการทดสอบ
เป็นเวลา	3	ปี	ส่วน	Caltrans	จะเริ่มโครงการ
กับที่พักริมทางในเมือง	Lebec	บนทางหลวง
ระหว่างรัฐหมายเลข	 5	 เจ้าหน้าที่ของเนเธอ
แลนด์จะมาร่วมหารือปรึกษาและรวบรวม
ข้อมูลในการทดลองโครงการนี้ด้วย

ระยะทางจากทางออกไปถงึจดุหมายทีก่ล่าวถงึ			
เช่น	ทางหลวงหมายเลข	1	ศรช้ีแยกซ้าย	พร้อม
กบัชือ่	แก่งคอยและบนป้ายนี	้มป้ีายอกีอนัว่า		
exit	25	คือจากทางนี้ออกไปทางซ้ายไปยัง
ปลายทางแก่งคอย	อกี	25	กม	เป็นต้น	เพือ่ให้

คนใช้ทางสามารถวางแผนการเดินทางได้ดขีึน้	
และสะดวกกับผูก้�ากบัดแูลทีไ่ม่ต้องมาเปล่ียน
เลขที่ล�าดับทางแยกต่างระดับ	เมื่อมีทางแยก
ต่างระดับก่อสร้างเพิ่มขึ้นใหม่	น่าที่ผู้มีหน้าที่
เก่ียวข้องกับเรื่องป้ายจราจรควรศึกษาว่าการ
เปลีย่นแปลงนัน้มอีะไรบ้าง	เพือ่น�ามาปรบัระบบ
ของเราให้มคีวามทนัสมยัด้วย	เข้าไป	down	load	

ความปลอดภัยสนามบินกับ โดรน

	 สนามบนิต่างๆ	ในสหรฐัฯก�าลงัทดสอบ
ระบบป้องกันโดรนที่บินเข้ามาใกล้สนามบิน	
เพือ่ให้การบนิมคีวามปลอดภัย	เพราะในช่วงปี
ทีผ่่านมา	ได้พบเหน็โดรน	บนิใกล้เข้าสนามบนิ
มามากกว่า	764	ครัง้	แม้จะมรีะเบยีบก�าหนดให้
คนเล่นเครื่องโดรนห้ามเล่นในบริเวณใกล้
สนามบินในรัศมี	5	ไมล์	แต่ก็ยากที่จะควบคุม
ทั่วถึง	 โดยเฉพาะแถบชายฝั่งตะวันออก	 ที่มี
สนามบินมากและอยู่ใกล้กัน	 การจะให้ห่าง
สนามบินมากกว่า	5	ไมล์แถบจะไม่มีช่องว่าง
เลย	 การให้หมายเลขโทรศัพท์แก่ผู้เล่นโดรน
เพื่อสอบถามข้อมูล	ก็เสี่ยงต่อปัญหาอื่นๆ	ที่
อาจตามมา	 เช่นการโทรก่อกวนหรือหลอก	
หนทางหนึ่งคือการส่งข้อมูลผ่านระบบแอพ	
ซึ่งเครื่องโดรนส่วนมากมีอยู่แล้ว	 เพื่อเตือน
ผู้เล่นว่าเข้าไปในรัศมีของสนามบิน	 ถ้ามีการ
จดัท�าให้ระบบนีง่้ายสะดวกมากข้ึน	คนใช้โดรน
ก็จะสนใจมาใช้งานแอพมากขึ้น	เพราะทุกคน
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อยากจะท�าในสิง่ถกูต้อง	ทางผูค้ดิระบบพยายาม
ที่จะปรับปรุงให้ระบบสามารถติดตามทิศทาง
การใช้โดรนของผู้ใช้ขณะนั้นได้	เพื่อแจ้งเตือน
มิให้เข้าเขตอันตรายต่อเครื่องบิน	โดยเฉพาะ
แนวที่เครื่องบิน	บินขึ้น	หรือร่อนลง	ต้องไม่มี
โดรนบินเข้ามาเด็ดขาด

	 คนท่ีไปใช้สนามบินนานาชาต	ิฮอนโนลลูู	
ต่างบ่นถึงบรกิารทีไ่ม่ดี	เหมอืนฝันร้ายเมือ่ต้อง
ไปใช้บรกิารเพือ่เดนิทาง	สองสามปีทีผ่่านมามี
แต่ข่าวไม่ดเีกีย่วกบัการไม่ปรบัปรงุดแูลซ่อมแซม
สนามบนิ	การก่อสร้างท่ีล่าช้า	การบรหิารจัดการ
ทีแ่ย่รวมถึงเรือ่งแท๊กซีโ่กงผูโ้ดยสารหรอืมกีาร
ติดสินบน	ท�าให้ทางฝ่ายสภาผู้แทนของรัฐมี
แผนที่จะให้เอกชนหรือองค์กรใหม่มาบริหาร
จดัการสนามบนิ	แทนผูบ้ริหารปัจจุบนัทีแ่ต่งตัง้
มาโดยนกัการเมือง	มันจะช่วยประหยัดงบประมาณ
และเพ่ิมประสทิธภิาพ	แม้แต่กระทรวงการขนส่ง

	 กรมทางของรัฐต่างๆ	ทั่วสหรัฐน�าเอา
โดรนมาใช้ในกจิกรรมงานทางมากขึน้	 เพือ่ให้	
การเดนิทางปลอดภยั	ลดความคบัคัง่การจราจร
และประหยดังบประมาณ	อย่างน้อยกม็ถีงึ	33	
รัฐที่ท�าการวิจัยและศึกษาการใช้โดรนในงาน
ทาง	เช่น	ตรวจสภาพของสะพาน	เคลือ่นย้ายรถ
ทีช่นกนั	และตรวจสอบสนิทรพัย์งานทาง	ทาง	
AASHTO	 ได้ตั้งกรรมการร่วมที่ประกอบด้วย
ผูเ้ชีย่วชาญด้านการบนิ	(โดรน)	และด้านงานทาง	
เพือ่ศกึษาวจิยัถงึเทคโนโลยขีองโดรน	และเป็น

	 องค์กรการขนส่งของลอนดอน	ได้จดัการ
แยกประเภทถนนในลอนดอนใหม่ตามลกัษณะ
การใช้งาน	เน่ืองจากจ�านวนประชากรคาดว่าจะ
เพิม่ขึน้	1.5	ล้านคน	ในอีก	15	ปีข้างหน้า	ท�าให้
กระทบต่อท่ีอยูอ่าศยั	โรงเรียน	โรงพยาบาล	และ
การเดินทางเพิ่มขึ้น	ปัจจุบันมีการเดินทางใน
ลอนดอนมากถงึ	21	ล้านเทีย่วต่อวนั	ท�าให้เกดิ
ปัญหา	การเดนิทางมากกว่าขีดความสามารถ
ทีถ่นนจะรบัได้	และยงัต้องเตรยีมพัฒนาโครง
ข่ายถนนเพิม่ขึน้เพือ่รองรบัความต้องการทีจ่ะ
เพิม่ขึน้ในอนาคต	จงึต้องมีการก�าหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบถนน	เพือ่ให้
เอือ้ต่อการเดนิทางในอนาคต	หลงัมกีารสมันา
ของผู้เชีย่วชาญกว่า	400	ท่าน	และท�า	workshop	
65	ครั้ง	ในสองสามปีที่ผ่านมา	ขณะนี้ด�าเนิน
การใกล้จะแล้วเสรจ็	โดยจ�าแนกถนนตาม	เพือ่
การเดินทาง	 (Movement)	 และตามสถานที่	

การใช้โดรนในงานทางโดย
AASHTO

สนามบินฮาวายต้องปรับปรุง
การบริหารจัดการ

สหรัฐฯไม่สนใจพัฒนาขนส่ง
สาธารณะ

ศูนย์กลางแลกเปล่ียนความรู้เกี่ยวกับการใช	้
โดรนในงานทางของกรมทางรฐัต่างๆ	โดยการ
ใช้โดรนนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับ
ของ	 FAA	 ที่คาดว่าจะเสร็จสมบูรณในเดือน
กรกฎาคม	ปีน้ี	รฐัมิชแิกน	หลงัจากทดลองใช้งาน
มากว่า	2	ปี	 ยืนยันว่าการใช้โดรนปลอดภัย
เชื่อถือได้และประหยดัในการตรวจสภาพการ
จราจร	สามารถเกบ็ภาพในซอกหลบืแคบๆ	ของ
โครงสร้างสะพานได้	เปรยีบเทยีบการตรวจสภาพ
พื้นสะพานแบบเดิมที่ต้องใช้คน	4	คน	พร้อม
เครือ่งจกัรหนกั	ใช้เวลา	8	ช่ัวโมงและงบประมาณ
ราว	4,600	ดอลลาร์	แต่เมือ่ใช้โดรน	ใช้คนเพยีง	
2	คน	เสยีเวลา	2	ชัว่โมง	และงบเพยีง	250	ดอลลาร์	
ช่วยให้คนงานไม่ต้องท�างานในภาวะเสีย่งอนัตราย	
ไม่ต้องปิดการจราจร	และได้ข้อมลูสภาพสะพาน
ในปัจจุบันนั้นด้วย	ทาง	AASHTO	ตั้งใจจัดท�า
คูม่อื	การใช้โดรนในงานทางขึน้	เพ่ือให้รฐัต่าง
ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

อังกฤษ ปรับประเภทถนนใหม่ (place)	ทีเ่ป็นพืน้ทีส่าธารณะ	พืน้ทีท่างเศรษฐกจิ
ส�าคญั	ทีอ่ยูอ่าศยั	โรงเรยีน	โรงพยาบาล	เป็นต้น	
โดยแบ่งระดับการเคล่ือนทีเ่ป็น	3	ระดับ	(มกีาร
เดนิทางเคลือ่นทีน้่อยไปมาก)		และ	(ความหนา
แน่นของ)	การใช้พืน้ทีเ่ป็น	3	ระดับเช่นกนั	ท�าให้
มกีารจ�าแนกประเภทถนนออกเป็น	9	ประเภท	
คือ	 Core	 Road,	 High	 Road,	 City	 Hub,	
Connector,	High	Street,	City	Street,	Local	
street,	Town	Square	และ	City	place.	โดย
พจิารณารปูแบบหรอืประเภทถนนให้สอดคล้อง
กบัการใช้พืน้ที	่เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ

	 ทางการประกาศจะปิดงดให้บริการ
รถไฟใต้ดนิเป็นเดอืน	เนือ่งจากการซ่อมบ�ารงุ
รกัษาทีค่่อยท�าทลีะน้อยนัน้ไม่ทนัการ	เมือ่	16	
มนีาคม	ทางการพบว่าระบบไฟฟ้าท่ีอย่างน้อย	
26	 จุดมีสภาพไม่ปลอดภัย	ท�าให้รถไฟใต้ดิน

ต้องปิดการบรกิารทัง้ระบบไป	24	ชม	ประชาชน
กว่าเจ็ดแสนคนที่ใช้บริการทุกวันต้องหาวิธี
เดินทางอื่น	หลังจากนั้นสองวัน	เกิดไฟฟ้าลัด	
วงจรอกี	เมือ่กนัยายน	2558	เกดิเหตรุถต้องหยดุ
ในอโุมงค์เพราะเหตไุฟไหม้	และคนโดยสารถูก
รมด้วยควนัไฟกว่าชัว่โมง	มหีญงิคนหนึง่เสยีชวิีต	
ถ้านบัย้อนหลงัไป	6	ปี	มคีนตายไป	15	คน	จาก
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น	7	ครั้ง	ระบบต่างๆที่เปิดใช้
งานมาตั้งแต่	2519	มีสภาพทรุดโทรมลง	และ
กระทบต่อเศรษฐกจิและความเป็นอยูข่องคน
ท�าให้เสื่อมถอยตามไปด้วย	ท�าไมประเทศถึง
ปล่อยให้ระบบขนส่งสาธารณะถดถอยมากถงึ
เพียงนี้	ทางสมาคมวิศวกรรมโยธาสหรัฐฯ	ให้
คะแนนโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐฯที่ระดับ	
D+	เนื่องจากขาดการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง	
สะพานกว่า	เจด็หมืน่แห่งต้องได้รบัการซ่อมแซม
และต้องใช้เงินถึง	7	ล้านล้านดอลลาร์เพื่อมา
ดูแลระบบขนส่งทางบกเท่าน้ัน	 เปรียบเทียบ
ระบบรถไฟฟ้าอเมรกิากบัยโุรป	สวทิเซอร์แลนด์		
ที่นั่นเขาใช้ตั๋วใบเดียวเดินทางได้ทั้งรถไฟ	 รถ
โดยสาร	รถราง	สะอาดและประสิทธิภาพดี	
ประชาชนเขาใช้ระบบการขนส่งสาธารณะไป
ในที่ต่างๆ	มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเมือง	
ถ้าเปรียบเทียบกับนานาประเทศทั่วโลกแล้ว	
อเมรกิาล้าหลงัมาก	นัง่เครือ่งบนิจากโซล	หรอื
เซี่ยงไฮ้เข้าไปยัง	สนามบิน	LA	เหมือนมาจาก
โลกที่หนึ่งไปยังโลกที่สาม	 ยิ่งถ้านั่งเครื่องบิน
จากซรูกิหรอืเมอืงอืน่ๆ	ในยโุรปไปทีส่นามบนิ	
JFK	ที่นิวยอร์คแล้ว	เหมือนบินจากอนาคตสู่

ของรัฐก็เห็นด้วยและน�าเสนอความเห็นนี้ให้
พจิารณาแล้ว	แต่กไ็ม่ทัง้หมดท่ีเชือ่ว่าการปรบั
องค์กรแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น	 ฝ่ายที่สนับสนุน
กล่าวว่า	เรามแีต่แผนและงบประมาณเตรยีมไว้
หลายปีแล้ว	แต่ไม่มีการด�าเนินงานตามแผน	
การทีต้่องการให้ปรบัองค์กรเพือ่ให้มกีารด�าเนนิ
การปรบัปรงุแก้ไขไปตามทีค่วรท�ามานานแล้ว	
ต้องได้คนที่พร้อมท�างานมาเป็นผู้บริหาร



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

สะพานข้ามถนนพังใน กัลกัตตา 
อินเดีย

GOOGLE ร่วมกับการรถไฟสหรัฐฯ 
แสดงจุดตัดรถไฟในแผนที่

การพัฒนาทาง

	 สะพานข้ามทางท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ทางตอนเหนอืของเมอืงกลักตัตา	ทีเ่ป็นแหล่ง
ชมุชนหนาแน่น	 ได้พงัทะลายลงมา	 โดยยงัไม่
ทราบสาเหต	ุมีคนตายอย่างน้อย	14	คน	และทบั
คนอยูใ่ต้สิง่ปรกัหกัพงัอีกกว่า	150	คน	คาดว่า

อดตี	พอถงึสนามบนิดงักล่าวแล้วจะเจอปัญหา
รถสาธารณะที่จะเข้าเมืองไม่เพียงพอ	ยังไม่มี
รถไฟฟ้าจากสนามบินเข้าเมืองแม้จะเปิดใช้
งานสนามบินมาแล้ว	40	ปี	การจดัล�าดบัคณุภาพ
โครงสร้างพืน้ฐานประเทศต่างๆ	สวทิเซอร์แลนด์
มาอนัดบัหนึง่	สหรัฐฯ	เป็นที	่16	ต�า่กว่าฝรัง่เศส
และสเปน	 ความด้อยคุณภาพนี้ส่งผลให้เกิด
ความสูญเสยีทางเศรษฐกจิ	ต้องใช้เงนิมากข้ึน
ถึง	120,000	ล้านต่อปีส�าหรับน�้ามันเชื้อเพลิง
ที่เผาพลาญไปและเวลาที่ต้องสูญเสียไปด้วย	
คู่แข่งในโลกต่างลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
น�าหน้าสหรัฐฯไปมาก	แม้ว่าสหรัฐฯ	จะใช้งบ
ประมาณมากมายในด้านโครงสร้างพืน้ฐาน	แต่
มันไม่ตรงเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ	
เพราะนโยบายและการตัดสินใจมักอิงไปทาง
ด้านการเมอืงมากกว่าค�านึงถึงเศรษฐกจิของชาติ	
ไม่คดิถงึชนส่วนมากของประเทศ	เงินสนบัสนนุ
มาจากกองทุนเพือ่พฒันาทางหลวง	ซึง่ได้มาจาก
ภาษนี�า้มนัเชือ้เพลงิ	 18.4	 เซนต์ต่อแกลลอน	
ไม่มกีารปรับเพิม่มานับตัง้แต่ปี	2536	ประกอบ
กบัเทคโนโลยรีถยนต์ทีป่ระหยัดเชือ้เพลงิมาก

ขึน้ท�าให้รายได้ภาษยีิง่ลดลง	ไม่มีนกัการเมือง
คนใดกล้าเสนอเพิ่มภาษีน�้ามัน	แม้ในภาวะที่
ราคาตกต�า่มากอย่างปัจจบุนั	มีเหตผุล	4	ประการ
ที่ท�าให้การขนส่งสาธารณะในเมืองถดถอย	
	 1.	การที่คนอเมริกันนิยมใช้รถส่วนตัว
มากกว่ารถสาธารณะ	ต่างกบัยโุรปทีร่าคาน�า้มนั
แพง	และข้อจ�ากัดในการใช้ที่ดิน	ท�าให้คนอยู่
อย่างแออดัในเมอืง	การเตมิโตของชมุชนจะอยู่
ใกล้เส้นทางขนส่งมวลชน	 ท�าให้มีการใช้มาก	
ต่างกับสหรัฐฯที่ชุมชนเจริญเติบโตไปตาม
ทางด่วนทางหลวง	รฐัมุง่ลงทนุพฒันาทางหลวง
มากกว่า	นอกจากนีย้งัมกีารขดัขวางกนัระหว่าง
พรรคการเมือง	
	 2.	 เนื่องจากผังเมืองออกแบบมาเพื่อ
การใช้รถยนต์	การขนส่งสาธารณะทีด่�าเนนิการ
โดยเอกชนต้องขาดทนุล้มหายไป	รฐับาลท้องถิน่
เข้ามาท�าการแทน	นัน่หมายถงึ	ค่าใช้จ่ายทีส่งูแต่
รายได้ต�่า	ขณะที่คนใช้รถยนต์	ไม่ต้องแบกรับ
ภาระสังคมด้านที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุคนเจ็บ
พิการ	 รัฐต้องดูแลรักษา	 และด้านกระทบสิ่ง
แวดล้อมจากมลภาวะในการใช้รถ

	 ในสหรัฐฯมีคนเสียชีวิตตรงทางข้าม
ถนนตัดทางรถไฟทีม่อียู่ถงึ	225,000	แห่ง	ถงึปี
ละสองร้อยกว่าคน	ท�าให้ผูว่้าการรถไฟคนใหม่		
Sarah	 Feinberg	 ให้ความสนใจที่จะปรับปรุง
เรื่องนี้	จากการวิเคราะห์พบว่าจ�านวนรถและ
ขบวนรถไฟผ่านทางตดัมากข้ึน	และเทคโนโลยี
เก่าๆ	เริ่มใช้งานไม่ได้ผล	ทางการต้องตรวจดู
ความเรยีบร้อยของระบบสญัญาณทีจ่ดุตดัให้
ได้เดอืนหนึง่ไม่น้อยกว่า	ห้าพนัแห่ง	มนัช่วยลด
อบุติัเหตลุงได้มาก	ทางผูว่้าต้องการให้ทางการ

ส ่ ง ผู้เช่ียวชาญด้านจราจรมาร่วมช่วย
ตรวจดูระบบสัญญาณไฟว่ามัน

เหมาะสมในการเตอืนคนใช้ทางตอนข้ามทาง
รถไฟหรอืไม่	และแน่นอน	คนใช้รถต้องเคารพ
กฎระเบยีบด้วย	คอืหยดุทนัทเีมือ่เหน็สญัญาณ
ไฟแดงวาบขึน้ขณะทีไ่ม้กัน้ก�าลังลดลงมา	การ
เตอืนจากโทรศพัท์เป็นอกีหนทางหนึง่ทีจ่ะช่วย
ลดอุบัติเหตุ	โดยการรถไฟจะร่วมกับ	Google		
จดัท�าแผนทีแ่สดงต�าแหน่งของจดุตดัทางข้าม
ทางรถไฟกับทางหลวง	ทั่วสหรัฐฯ	และมันจะ
ส่งสญัญาณเตอืน	เมือ่ผูข้บัรถเข้าใกล้จดุตดัทาง
รถไฟ

	 3.	โครงสร้างพืน้ฐานต่างๆทีมี่อยู	่ใช้งาน
มานานมาก	 โดยไม่มีการดูแลรักษาซ่อมแซม
หรอืปรบัปรุงให้ดีขึน้	เพราะงบประมาณจ�ากดั	
ระบบขนส่งมวลชนทีส่ร้างขึน้ใหม่	กต้็องใช้เงนิ
จ�านวนมากในการดูแลรักษา	 แต่ก็ไม่ได้รับ
ความสนใจหลังจากการถ่ายรูปตัดริบบิ้นเปิด
ใช้งานไปแล้วของนกัการเมอืง	เฉพาะเมอืงชกิ
คาโก	ได้ใช้เงินกว่า	5	พนัล้านดอลลาร์เพือ่ปรงุ
ปรุงมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานให้ดีขึ้นใน
เวลา	5	ปีที่ผ่านมา	แต่ก็ยังต้องการอีกถึงหนึ่ง
หมืน่สามพนัล้าน	เมอืงต่างๆทัง้สหรฐัฯยงัขาด
งบดูแลรักษาอีกมากถึง	แปดหมื่นหกพันล้าน
ดอลลาร์
	 4.	 ความเห็นแก่ตัวมากกว่าเพ่ือส่วน
รวม	ทุกคนอยากสะดวกสบาย	ด้วยการใช้รถ
ส่วนตัว	 แต่หากมีการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะให้ดี	 ประชาชนอาศัยอยู่ในเมืองที่
ค่อนข้างแออดั	สามารถเดนิไปมาตดิต่อกนัได้	
ระบบขนส่งสาธารณะก็จะมีความหมายและมี
การใช้มากขึน้

จะมีคนตายเพิ่มขึ้นอีก	รถหลายคันถูกทับอยู่
ด้วยโดยทีค่นนัง่มาในรถยงัไม่สามารถออกจาก
รถได้	 พื้นที่ใต้สะพานที่ก�าลังก่อสร้างใช้เป็น
พืน้ทีค้่าขายกนัด้วย	จงึมคีนท่ีค้าขายถกูทบัอยู่
ใต้ซากนีด้้วย	ทางการต้องใช้เครือ่งจกัรหนกัมา
รือ้เพือ่ช่วยคน	แต่ปรมิาณคอนกรตีมาก	ทหาร
และหน่วยกูภั้ยร่วมกบัต�ารวจท้องทีแ่ละเจ้าหน้าที่

ดบัเพลงิ	ร่วมในการช่วยเหลอือยูด้่วย	ทางข้ามน้ี
ยาว	2	กม.	และตามแผนต้องก่อสร้างเสร็จตัง้แต่
เมือ่สามปีท่ีแล้ว	แต่กท็�างานล่าช้ามาเรือ่ยๆ	พืน้ท่ี
ประสบภัยเป็นชุมชนหนาแน่นมาก	มีอาคาร
ข้างเคยีงหนาแน่น	เป็นอปุสรรคต่อการใช้เครน
เข้าไปเคลยีร์พืน้ที	่ต้องใช้รถตกัและรถขุดช่วย
ขดุถอนสิง่ปรกัหกัพงั	และเอาตวัท�าลายคอนกรตี
กบัเครือ่งตดัเหลก็มาช่วยทบุรือ้	เนือ่งจากการ
ประสานงานทีไ่ม่ดใีนการกูภ้ยัช่วยเหลอืครัง้นี้	
คาดว่า	อาจมีคนตายเพิ่มมากขึ้น

	 ฟิลิปปินส์	ทางกรมโยธาธิการท�าการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางด่วนและก�าแพง
กนัคล่ืนทะเล	ของทางด่วน	สาย	Laguna	ระยะ
ทาง	47	กม.	มูลค่าราว	2,650	ล้านดอลลาร์	
จากทีม่ผีูผ่้านการคัดเลอืกเข้าร่วมประกวดราคา	
3	 ราย	 ผลปรากฎว่าไม่มีผู้เสนอราคาได้งาน	
งานก่อสร้างประกอบด้วยการถมทะเลเพ่ือ
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หนุม่ออสซีมี่ความจ�าเป็นต้องขาย
รถสปอร์ตหรู	ลัมโบกีนี่	ของเขา	ทั้งที่

เสยีดายอย่างยิง่	และเพือ่แสดงสมรรถณะของ
รถหรูนี้ให้กับคนที่จะซ้ือ	 เขาจึงขับรถพาคนที่
จะซื้อวิ่งไปบนถนน	ด้วยความเร็วสูงเพื่ออวด
คุณภาพรถ	 แต่ด้วยสมรรถณะของรถที่ดีกว่า
ความสามารถในการขับรถของเขา	 เขาขับรถ
พุง่ออกนอกทางเข้าไปในพุม่ไม้ข้างทาง	รถพงั
เสียหายมาก	 แต่โชคดีทั้งเขาและคนที่จะซ้ือ
บาดเจบ็เลก็น้อยเท่านัน้	คราวหน้าคงขบัระวงั
มากกว่านี้	

ในการแข่งขันขี่จักรยานในยุโรป	
ขณะที่นักจักรยานปั้นเต็มที่เพื่อไปให้

ถงึเส้นชยั	พลันทกุคนต้องแปลกใจเม่ือเหน็รถ
ถงัวิง่ขนานมาข้างๆด้วยความเรว็พอๆกนั	จนถงึ
ทางโค้งจักรยานทั้งหลายเลี้ยวไปตามโค้ง	แต่
รถถังวิง่ตรงเข้าไปทีพุ่ม่ไม้ตลยุฝุ่นตลบต่อไป	แต่
ในแคนนาดานีย่ิง่แปลกกว่า	ทีน่กัแข่งจักรยาน
ทั้งหมดหลงทางเล้ียวผิดเส้นทาง	 จนในที่สุด
ทั้งหมดต้องเลี้ยวกลับเพื่อกลับสู่เส้นทางเดิม

	 *****	 นี่แสดงถึงคนจัดการแข่งขันไร้
ประสทิธิภาพ	ไม่มเีครือ่งหมายก�ากับให้ชดัเจน	
ปล่อยให้รถถงัเข้ามาบนเส้นทางแข่งขนั	ดนีะท่ี
ผูค้นไม่แตกตืน่	นกึว่าทหารออกมาจัดระเบยีบ

3 หนุ่มอังกฤษอีกคน	จ�าไม่ได้ว่าเขา
จอดรถโฟลค์ของเขาไว้ทีไ่หน	หลงัจาก

กลับออกมาจากงานเลี้ยง	เขาเท่ียวตามหา	
ทั้งจากเมืองที่เขาอาศัยอยู่	 กับที่จัดงาน	 ซึ่ง
ห่างกนั	144	กม.	สดุท้ายมคีนพบรถคันน้ีจอด
อยู่ท่ีศูนย์การค้า	 นอกจากเสียเวลา	 เสียสติ
แล้ว	 เขายังต้องเสียค่าจอดรถให้ศูนย์การค้า
อีกจ�านวนหนึ่ง

	 ****	 ทีหลังจ�าไว้	 จอดรถที่ไหน	 เซลฟี	่
รถกบับรเิวณทีจ่อดไว้	อย่างนีร้บัรอง	เมายงัไง
ก็ไม่ลืมว่าจอดรถไว้ที่ไหน

ขยายพ้ืนที	่จ�านวน	700	แฮกเตอร์	สะพาน	สถานี
สูบน�้าและประตูป้องกันน�้าท่วม	ทางด่วนเอง
คาดว่าจะต้องใช้ค่าก่อสร้างราว	 860	 ล้าน
ดอลลาร์	จะช่วยลดเวลาเดนิทางจากเมอืงหลวง
มนลิา	ไปยงั	Laguna	ทีเ่ดมิต้องใช้เวลา	90	นาที
ให้เหลือเพียง	 35	 นาที	 ช่วยให้การจราจร
คล่องตัวมากขึ้น	และป้องกันน�้าท่วม	ระหว่าง	
Taguig	และ	Los	Banos	การล้มเหลวของการ
ประกวดราคา	มาจากการทีเ่ป็นโครงการความ
ร่วมมอืระหว่างภาครฐักบัเอกชน	(PPP)	ทีใ่หญ่
มากทีส่ดุทีเ่คยมีมา	และต้องกงัวลถงึผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะจะท�าอย่างไรกับ
ชาวประมงที่ต้องย้ายถ่ินไปจากพื้นที่ท�ามา
หากินเดิม	ผู้เสนอราคารายหนึง่แจ้งกบัสือ่ว่า	

โครงการนี	้ทางราชการต้องทบทวนใหม่	เพราะ
มันไม่เหมาะสม	 ความเส่ียงในการลงทุนของ
เอกชนสงูมาก	และการให้สมัปทานนัน้ไม่คุม้ค่า
กบัภาคเอกชนทีจ่ะมาลงทนุ	ผูเ้สนอราคาบาง
รายถึงกับบอกว่า	 การประมูลใหม่คงต้องให้
ผ่านการเลือกตั้งใหม่ไปก่อน.

 ในมาเลเซยี	โครงการก่อสร้างทางสาย
ใหม่	และปรับปรุงโครงสร้าง	ทางแยกเดิม	ที่	
Pantu	 junction	และ	วงเวียนเดิม	ที่	 Serian		
ระหว่าง	Sarawak	Pan	–		Borneo		มลูค่า		359.43	
ล้านดอลลาร์ได้ลงนามสญัญากบัผูร้บัเหมาร่วม	
ระหว่าง	Kimlun	และ	Zecon	โครงการนี้คาด
ว่าจะแล้วเสร็จราวมีนาคม	2563

 ไทย	 ทางหลวงสายหลักหลายสายที่
เชือ่มโยงเมอืงส�าคญั	จะเริม่ท�าการก่อสร้างใน
อีก	5	ปีข้างหน้า	ได้แก่	ทางสาย	บางใหญ่	–	
กาญจนบรุ	ีสายนครราชสมีา	–	บางปะอนิ	โดย
ทางสายบางใหญ่คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างราว	
ธนัวาคม	ขณะทีส่าย	บางปะอนิ	–	นครราชสมีา
จะเริ่มก่อสร้าง	พฤษภาคม	 2559	นี้	 รวมทั้ง
สองโครงการมูลค่าราว	126,940	ล้านบาท	
 เวียดนาม	 ทางการเวียนนามต้องหา
แหล่งทนุราว	8,320	ล้านดอลลาร์	มาเพือ่พฒันา
ทางหลวง	จ�านวน	18	โครงการ	ในจ�านวนนี้	
มีอยู่	11	โครงการเป็นสัญญาแบบ	BOT	หรือ	
BT	โครงการทีร่ฐับาลใช้งบประมาณตวัเอง	คือ
ทางด่วนสาย		Cam	Lo-La	Son	BT	โดยระยะ
ทางทั้งหมด	18	โครงการ	ราว	643	กม

	 ****	ไม่แน่ใจว่าค่าซ่อมกบัราคารถทีจ่ะ
ขายได้นั้น	มันจะคุ้มกันไหม


