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แผนที่ฉบับรับ AEC 2559 มีจำ�หน่�ยแล้ว 

เครื่องจักรปูผิวใหม่

พัฒนาการวัสดุแอสฟัลต์

	 บรษิทัผลติเคร่ืองจกัรต้องปรบัมาตรฐาน
การผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้าน
ผลกระทบสิง่แวดล้อม	การปล่อยมลภาวะของ
เครือ่งจักร	ทีเ่พ่ิงก�าหนดใหม่โดยสหภาพยุโรป	
และปรบัให้เข้ากบัสภาพการท�างานของประเทศ

ก�าลังพัฒนาต่างๆ	อย่างบริษัท	Ammann	ได้
ปรบัปรุงทัง้เคร่ืองจกัรปูผวิแบบล้อยางและแบบ

	 ประเทศอินเดียมีการพัฒนาทางหลวง
เพิม่มากขึน้	จงึมกีารใช้แอสฟัลต์มากขึน้	ท�าให้
ผู้ผลิตแอสฟัลต์หลายรายเข้าไปตั้งโรงงานใน
อนิเดยี	หนึง่ในนัน้คอื	Porner	ของออสเตรเลยี	
ตั้งโรงงานผลิตแอสฟัลต์ขึ้นที่	เมือง	Bathinda	
ทางตะวนัตกเฉยีงเหนือของอนิเดีย	มกี�าลงัผลติ	
3	ล้านตันต่อปี	คดิเป็นร้อยละ	65	ของผลผลติทัง้
ประเทศ	นบัเป็นโรงงานใหญ่อันดับที	่5	ของประเทศ	
ก�าหนดเปิดโรงงานได้ในปี	2560	โรงงานนีส้ามารถ
ผลิต	modified	asphalt	ชนิดต่างๆ	ด้วย
	 โรงงานผลติพวกสารโพลเีมอร์จากอติาลี	
Iterchimica	กเ็ข้าไป
ต้ังโรงงานในอนิเดยี	
โดยน�าเอาระบบผลติ	
Polyfunctional	Poly-
metric	 Systems,	
PPS	ซึง่เป็นกระบวน
การผลิต	 Polymer	
modified	 bitumen	
อกีวิธหีนึง่	เพือ่ผลติ
แอสฟัลต์ท่ีใช้กบังาน	
recycling	 พวกทีใ่ช้

วสัดเุก่า	(Recycling	Asphalt	Pavement,	RAP)	
ร้อยละ	40	ท�าให้ค่างานถกูลงร้อยละ	10		โดย
กระบวนการนี	้จะผสมสารพวก	ไฟเบอร์	plasto-
metic	หรอื	elastometric	polymer	พาราฟิน	น�า้
และสารผสมเพิม่	 เพือ่ใช้กบัแอสฟัลต์ธรรมดา	
และท�าการผสมด้วยอุณหภูมิต�่าได้

	 เชลล์	โดยบริษัท	SAPREF	
เริ่มผลิตยางแอสฟัลต ์ประเภท	
10/20	pen	ที่เมืองเดอเบิล	อัฟริกา
ใต้	ตัง้แต่ปี	2558	เป็นยางแอสฟัลต์
เกรดแขง็มากเพือ่ใช้ในพืน้ทีอ่ณุหภมูิ
สงูมาก 	ๆหลงัจากทดลองใช้ในโครงการ
ก่อสร้างต่างๆ	แล้วได้ผลดเีป็นทีพ่อใจ
มาก	ผวิทางแขง็แรงรบัปรมิาณจราจร
และน�้าหนักได้เพิ่มมากขึ้นโดยเกิด
ร่องล้อน้อยมาก	แค่	0-2	มม.

สายพาน	ให้รองรบักฎคมุเข้มเรือ่งปล่อยมลภาวะ	
และได้ปรับเดือยเกลี่ยวัสดุให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
จากผ่าศนูย์กลาง	10	ซม.	เป็น	12	ซม.	เพือ่ให้การ
เกลี่ยวัสดุได้สม�่าเสมอเต็มหน้าการปูผิว	 โดย
ไม่เกิดการแยกตัว	segregation		มีมาตรตรวจ
จับสภาพการเกลี่ยว่าทั่วถึงหรือไม่ด้วย	ระบบ
ไฮโดรลิกที่ใช้เพื่อย่ืนตัวปูผิวออกไปให้กว้าง
กว่าปกต	ิจะช่วยควบคุมให้ท�างานเหมือนส่วน
ตวัปปูกต	ิการป้อนวสัดุสามารถควบคมุด้วยคน
แทนระบบอตัโนมตั	ิเพือ่ให้มนัเกลีย่ไปด้านใด
ด้านหนึง่เฉพาะ	บางบรษิทัได้พฒันาระบบควบคุม

การท�างาน	ให้สามารถประสานกบัรถบรรทกุที่
ขนส่งวสัดมุวลรวมได้	เพือ่ให้การจัดส่งมวลรวม
มาให้เครือ่งปอูย่างสม�า่เสมอไม่ขาดตอน	หรอืไม่
ต้องมาจอดรอจนมวลรวมเยน็ลง	แผงหน้าปัตย์
ควบคุมสะดวกมากขึ้น	 เห็นชัด	 และสามารถ
ใช้ประมวลผลเพื่อให้การปูผิวมีประสิทธิภาพ
ทีส่ดุ	มอีปุกรณ์เพ่ือท�าความสะอาดเครือ่งจกัร

หลังเลิกใช้งาน	
เช่น	มทีีปั่ดกวาด
รวมวัสดุ	 และมี
โฟมมาท�าความ
สะอาดกะบะจุ
มวลรวม

	 สารเพิ่มผสม	SYLVAROAD	RP	 1000	
เพื่อใช้ในงาน	Recycling	โดยผสมกับวัสดุเดิม
ที่ขุดขึ้นมา	ร้อยละ	70	กับสารผสมเพิ่มนี้แล้ว	
จะได้มวลผสมที่มีคุณภาพเหมือนมวลผสม
ด้วยวสัดใุหม่ๆ	และสามารถบดทบัได้แน่นดแีม้
ที่อุณหภูมิ	115	องศา	ซี	ซึ่งต�่ากว่ามาตรฐาน
ก�าหนด	และทนทานไม่แตกร้าวง่ายๆ	สาร	SYL-
VAROAD	RP	1000	นีท้�ามาจาก	Crude	Tall	oil	
และ	Crude	Sulphate	Turpentine

	 กระทรวงการขนส ่งสหรัฐฯได ้ เผย
รายงานการศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มขนาดและ
น�า้หนกับรรทกุของรถบรรทกุ	โดยสรปุ	กย็งัไม่
ได้ความแน่นอน	ยงัต้องมกีารวเิคราะห์ขอ้มลู
เพิม่เติมอกี	เพือ่หาผลกระทบของรถบรรทุกที่

การศึกษาเพื่อเพิ่มขนาด และน�้า
หนักบรรทุกของรถบรรทุก
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มขีนาดใหญ่ขึน้และน�า้หนกับรรทกุเพิม่ขึน้ต่อ
ระบบการขนส่งและการจราจรบนทางหลวง	ทัง้นี้
เพราะยงัขาดข้อมูลอกีมากท�าให้การศกึษาพบ
ว่ายังไม่มคีวามจ�าเป็นต้องแก้ไขปรบัปรงุระเบยีบ
ข้อบงัคับ	จนกว่าจะได้ข้อมูลทีย่งัขาดหายอยู่มา
วเิคราะห์ดกู่อน	ในการศกึษานี	้ได้มกีารทบทวน
รายงานศึกษาเดมิท่ีท�าไว้	ท้ังของรถตามข้อบงัคับ
เดมิ	และทีมี่ขนาดและน�า้หนกับรรทกุมากกว่า	
และท�าการศกึษาตามท่ีกระทรวงก�าหนดมา	คอื
ต้องรวมรถบรรทุกพ่วง	6	เพลา	และประเภทอ่ืนๆ	
ด้วย	โดยการศึกษาต้องค�านึงถึง	
	 1.	ความปลอดภัย	และสถติกิารชนกนัของ
รถบรรทุก	สถานภาพของรถ	ด้านเสถียรภาพ
และการควบคมุรถ	การตรวจสอบ	และรปูแบบ	
พฤติกรรมหรือลักษณะท�าผิดฝ่าฝืนของรถ
บรรทุก
	 2.	อายกุารใช้งานของผวิทาง	ทีจ่ะกระทบ
จากน�้าหนักบรรทุกที่เพิ่มมากขึ้น
	 3.	สถานภาพของสะพาน	ทีอ่อกแบบไว้

	 ทางหลวงระหว่างรัฐหมายเลข	I-70	ช่วง
ทีต่ดิต่อระหว่าง	เดน็เวอร์	กบัยทู่า	ต้องปิดการ
จราจรบ่อยมากเนือ่งจากภยัทางธรรมชาต	ิทัง้
หมิะตกหนกั	หนิถล่ม	และไฟไหม้	นกัการเมอืง	
ผู้แทนหลายคนรู้ถึงความยากล�าบากของการ
เดินทางบนทางหลวงสายนี้	 บางคร้ังต้องติด
ค้างอยู่ที่ๆพักเดินทางนานหลายชั่วโมงเพื่อ
รอให้เคลียร์สิ่งถล่มบน
ทางออกไปก่อน	หลายคน
ยอมพักในเมืองเพื่อไม่
ต้องไปเสี่ยงติดพายุหิมะ	
หรือ	หิมะถล่มลงบนถนน	
ผู้คนที่ต้องขับรถผ่านช่วง	
Western	Slope	ประสบกบั
ปัญหาทางหลวงช่วงนี้ปิด
บ่อยมากถึงร้อยละ	 69	
ตลอดเวลาสีปีท่ีผ่านมา
ตามข้อมลูของกรมทางรฐั
โคโลราโด้	บางช่วงของทาง

	 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและจ�านวน
ประชากรทีเ่พิม่ขึน้ท�าให้รฐัเทก็ซสัจ�าเป็นต้อง
หนัมาให้ความสนใจพฒันาทางเพือ่การเกษตร	
ต้องมีการวางแผนรองรบั	โดยเฉพาะการขนส่ง
พชืผลจากไร่ออกสู่ตลาดในเมือง	โดยเฉพาะทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐ	การขนส่งพืชผลเกษตร
มปัีญหามาก	ไม่มกีารขยายทางหลวง	หรอืแม้การ
บ�ารงุรกัษามาเป็นเวลานาน	การจะหนัไปใช้ขนส่ง
ระบบรางด้วยรถไฟ	 ก็มีปัญหาความมั่นคง
ปลอดภยั	ตามแถบชายแดน	รถไฟบรรทกุพชืผล
มกัถกูจีป้ล้นลกัขโมย	หลายฝ่ายสนบัสนนุให้เพิม่
น�้าหนักบรรทุกของรถบรรทุกให้เป็น	 91,000	
ปอนด์	 (เดิม	80,000)	ด้วยการใช้รถ	6	เพลา	
เพือ่เพิม่ปรมิาณการขนส่งพวกข้าวฟ่างและหญ้า
เลีย้งสตัว์ววั	ซึง่ในหลายๆ	รฐัได้มกีารปรบัน�า้หนกั
บรรทกุพวกพชืเหล่านีไ้ปแล้ว	ท�าให้เราเสยีเปรยีบ
ในด้านการแข่งขัน	ถ้าทางการอนุญาติให้เพิ่ม
จ�านวนเพลาและน�า้หนกับรรทกุ	มนัช่วยเฉลีย่
น�า้หนักลงเพลงลง	และลดจ�านวนเทีย่ววิง่ของ
รถบรรทุกด้วย

ตามข้อมูลน�้าหนักบรรทุกเดิม
	 4.	กฎข้อบงัคบัต่างๆเกีย่วกบัการควบคมุ
ขนาดและน�้าหนักบรรทุกของรถบรรทุก
	 จุดมุ่งหมายของการศึกษามิได้ต้องการ
เพิม่ขนาดหรอืน�า้หนกับรรทุก	แต่ต้องการทราบ
ถึงผลกระทบจากการเพิ่มขนาดและน�้าหนัก
บรรทุก	โดย
	 ศกึษาว่าการเพิม่ขนาดและน�า้หนกับรรทกุ
จะกระทบต่อการขนส่งด้วยรถบรรทุกประเภทใด	
ต่อถนนประเภทใด	และการขนส่งระบบ	Mode	
ใดบ้าง	การเปลีย่นประเภทรถบรรทกุ	หรอื	mode	
การขนส่ง	ผลกระทบต่อความมัน่คงแข็งแรงของ
ถนน	สะพาน	การบงัคบัใช้กฎหมายควบคมุ	และ
รปูแบบของการฝ่าฝืน	กระทบต่อการสิน้เปลอืง
น�้ามันเชื้อเพลิงและมลภาวะอากาศอย่างไร
						ทางรฐัในภาคตะวนัตก	ได้น�าเอารถบรรทกุ	
Longer	Combination	Vehicle	LCV	มาใช้งาน
กนัแล้ว	ผลเป็นอย่างไร	รฐัต่างๆมกีารปรบัปรงุ
ตามอย่างไรบ้าง	เพียงใด
						การศึกษานี้	ข้อมูลที่ยังขาดยู่	คือ	ขนาด
เคร่ืองยนต์เกี่ยวข้องกับการชนกันอย่างไร	
เพียงใด	สถิติน�้าหนักบรรทุกจริงรวม	จ�านวน
เพลา	และระยะห่างระหว่างเพลาของรถบรรทกุ
ต่างๆ	ทีว่ิง่อยู่บนทางหลวง	สถติกิารชนกนัของ
รถบรรทกุทีม่ขีนาดและน�า้หนกับรรทกุมากกว่า
ปกติ

พัฒนาทางเพื่อการเกษตร

ทางหลวง I-70 ปิดบ่อย ทีต่ดิต่อระหว่าง	Vail	และอุโมงค์	ไอเซนต์เฮาว์	
-	จอนห์สนั	มกีารปิดถนนมากถงึ	280	ครัง้	ระหว่าง	
1	มิย	2555	ถึง	สิ้นปี	2558	นับเป็นร้อยละ	47	
ของการปิดถนนทัง้หมด	เพราะทางช่วงนี	้จะปิด
การจราจรเฉลีย่ทุกๆ	2.4	วนั	ด้วยเหตนุีท้างกรม
ทางรัฐจึงติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่	
ตรวจสภาพอากาศ	และสภาพถนนแล้วรายงาน
เข้าศนูย์เพือ่น�ารถกวาดหมิะออกไปท�างาน	กบั
แจ้งเตอืนผูใ้ช้ทางล่วงหน้าหากต้องปิดการจราจร	

จากข้อมูลที่รวบรวมไว้	 มี
การปิดทางหน่ึงช่องจราจร
เป็นจ�านวน	 600	 ครัง้รวม
เวลา	 1,076	 ชั่วโมง	 32	
นาท	ีราวร้อยละ	12	ของเวลา
เหล่านัน้เป็นการปิดทางด่วน
ทัง้หมด	ช่วง	Vail	pass	เป็น
อนัดบัหนึง่ปิดถนน	91	ครัง้	
รวมเวลา	123	ชั่วโมง	ช่วง	
Glenwood	canyon	ปิดถนน	
43	ครัง้	รวมเวลา	92.5	ชัว่โมง	
ส่วนช่วง	Glenwood	Spring	

มกีารปิดถนนมากเป็นอนัดบัที	่10	คอืปิด	10	ครัง้	
รวมเวลา	22.5	ชัว่โมง	ช่วงเวลาท่ีปลอดจากการ
ปิดถนนยาวทีส่ดุคอื	25	วนั	จาก	1	–	26	สงิหาคม	
2557	ช่วงเวลาทีต้่องปิดถนนยาวนานทีส่ดุคอื	
13	ช่ัวโมง	เนือ่งจากเหตไุฟไหม้ป่าเมือ่	มกราคม	

2555	น่าแปลกทีเ่หตปิุดถนนเพราะหนิหล่นมี
เพยีงเลก็น้อยเมือ่เทยีบกบัเหตอุืน่	มกีารปิด	38	
ครัง้รวมเวลา	48.5	ชัว่โมง	นอกจากน้ีเหตทุีต้่อง
ปิดถนนยงัมาจากอุบตัเิหตรุถไฟไหม้	รถชนกนั
เพราะแสงอาทติย์ส่องเข้าตาคนขบัรถแรงมาก	
ช่วงระยะเวลาท่ีปิดถนนแต่ละครัง้นัน้	ยาวนาน
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สม�คมจัดอบรมหลักสูตร ควบคุมง�นก่อสร้�งท�ง วิศวกรรมเชิงล�ด 
และก�รออกแบบโครงสร้�งผิวท�ง 
สนใจสอบถ�มที่สม�คมฯ โทร. 0-2984-0836 3สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย

	 กรมทางรัฐนิวเจอร์ซี่ 	 ได ้ว ่าจ ้างให้
มหาวิทยาลัย	Rutgers	University	ศึกษาค่าใช้
จ่ายก่อสร้างและบ�ารงุรกัษาทาง	ได้ผลสรปุว่า	
ค่าวางแผน	 ก่อสร้าง	 ด�าเนินการ	 และบ�ารุง
รักษาทาง	 1	 ไมล์	 เฉล่ีย	 183,757	 ดอลลาร	์
หรอื	3.954	ล้านบาทต่อ	กม	ซึง่จะมกีารศกึษา
ต่อถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่างานน้ี	 ราย
ละเอียดการศึกษาพบว่า	ร้อยละ	60	ของค่า
ใช้จ่ายด้านการขนส่ง	(ค่าใช้จ่ายการขนส่งรวม
ทกุระบบ	ขนส่งสาธารณะ	การบิน	การเดนิเรอื
และระบบราง)	 	 ไม่ได้ใช้จ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
บ�ารุงรักษาทางของกรมทางรัฐเลย	เงินส่วนนี้
ใช้เพือ่ระบบขนส่งมวลชนหรอืขนส่งสาธารณะ	
เพื่อช�าระหนี้พันธบัตรการขนส่ง	 สนับสนุน
ท้องถ่ินในการก่อสร้างถนนท้องถ่ิน	 ด้าน
การบนิ	การเดนิเรอืและระบบราง	รวมทัง้การ
อ�านวยความปลอดภยัของการขนส่งทุกระบบ
ของรัฐ	 รายงานนี้มีข้อมูลที่แตกต่างจากผล
การศกึษาทีผ่่านมา	ทีว่่าค่าก่อสร้างบ�ารงุรกัษา
ทางตก	2	ล้านดอลลาร์ต่อไมล์นั้น	เพราะรวม
เอาค่าใช้จ่ายอื่นข้างต้นเข้าไปด้วย	 รายงาน
กล่าวว่า	 ค่าใช้จ่ายส�าหรับงานทางหลวงต่อปี	
1,500	ล้านดอลลาร์นั้น		ร้อยละ	60	เป็นค่า
ก่อสร้าง	 ค่าอ�านวยการบริหารจัดการ	 ส่วน
ของค่าใช้จ่ายเพื่อวิจัยรวมน้อยกว่าร้อยละ	4	
และส่วนท่ีเหลอื	(36%)	เป็นค่าด�าเนินการและ
ค่าบ�ารุงรักษาทางหลวง	จากการศึกษาวิจัยนี้
สะท้อนให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของงาน
ทางหลวง

การซ่อมหลุมบ่อบนทางหลวง

แผนขยายสนามบินของสิงค์โปร์

หุ่นยนต์ที่สนามบิน

ค่าใช้จ่ายก่อสร้างบ�ารุงรักษาทาง

สุด	90	นาที	รองลงมา	1	ชม	6	นาท	ีและ	50	นาที	
นอกจากอุปกรณ์ตรวจอากาศแล้ว	 อุปกรณ์
ตรวจความลื่นของผิวก็ถูกติดต้ังเพ่ือวัดความ
ลื่นผิวทางจากหิมะ	 เพื่อรีบส่งเจ้าหน้าที่ออก
ไปปรับสภาพ	 นอกจากนี้ยังร่วมมือกับผู้ผลิต
รถยนต์	เอาดี	้บเีอม็ดบับลวิ	และเดมเลอร์	ตดิ
อปุกรณ์ตรวจวดั	Automated	Crowdsourcing	
of	road	conditions	ให้กบัรถของเจ้าหน้าที	่หรอื
รถทีใ่ช้เส้นทางน้ีบ่อยมาก	รวมจ�านวน	200	คนั	
เพ่ือตรวจสภาพถนนขณะเดนิทางและส่งข้อมลู
รายงานเข้าศูนย์	Here	Location	Cloud	ผ่าน
โทรศพัท์มือถอื	ทางศนูย์รบีกระจายข่าวให้รถ

อืน่ๆ	ทราบต่อไป	รวมทัง้แจ้งศนูย์ปฏบิตักิาร	
เตรียมออกไปแก้ไขปัญหา
	 	 การแก้ไขนี้	 เพื่อลดปัญหาปิดถนนที่
กระทบต่อเศรษฐกิจและการตาย	ที่ผ่านมา	4	
ปี	มคีนตาย	70	คนจากอบุตัเิหตรุถชนกัน	การ
ปรับปรุงแก้ไขของทางการเป็นที่ช่ืนชมของผู้
ใช้ทาง	ทีพ่ยายามทกุวถิทีางเพือ่ลดปัญหา	รถ
ต่างๆ	ทราบเหตกุารณ์ล่วงหน้า	รถบรรทกุจอด
พกั	ณ	ทีพ่กัรมิทางขนาดใหญ่	มทีีส่�าหรบัตดิโซ่
ยางรถยนต์เพือ่วิง่บนหมิะ	ช่วงถนนท่ีอนัตราย
มากสดุคอื	Western	Slope	ทีท่ัง้ชัน	ทัง้โค้งมาก	
และสภาพอากาศที่แย่มาก	มักเกิดเหตุ	ชนซ�้า
กับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อนแล้ว
	 ทางสายนีเ้มือ่คร้ังท่ียงัเป็นทางสองช่อง
จราจร	ผู้ใช้ทางขับรถกันอย่างระมัดระวังมาก	
แต่เมื่อปรับปรุงเป็นทางหลวงระหว่างรัฐ	ต่าง
คาดหวังสภาพที่ดีเทียบเท่าทางด่วน	 ขาด
การเตรยีมการทีด่เีพือ่การเดนิทาง	บางคนไม่รู้
วิธีติดโซ่กับล้อรถ	เมื่อต้องวิ่งบนทางหิมะ

	 กรมทางรัฐโรดไอแลนด์ได้น�าเอารถซ่อม
หลุมบ่อ	Pothole	Killer	ซึง่ท�างานซ่อมหลมุบ่อ
ได้โดยขดุ	กลบ	ปผูวิได้ในตวัมนัเอง	มาใช้	และ
ได้ผลดมีาก	จงึมแีผนทีจ่ะน�ามาเข้าในชดุซ่อม
บ�ารงุทางต่อไป	รถบรรทุกแบบนี	้คนท�างานนัง่อยู่
บนรถ	ใช้แขนกลท�าการซ่อมทาง	ไม่ต้องลงมา
ท�างานบนผวิทาง	มีความปลอดภยัมากขึน้	ผลงาน
ซ่อมมคีวามทนทานมากขึน้	การซ่อมหลมุบ่อ	
เมื่อใช้แขนกลขุดแต่งหลุมบ่อด้วยตัวขุดแล้ว	
ใช้ทีเ่ป่าลมแรง	Spray-injection	เป่าไล่วสัดอุอก	
แล้วใส่วัสดถุมกลบ	hot	emulsion	mix	ลงไปทนัท	ี
บดทับให้แน่น	ซึง่มีคณุภาพดกีว่า	cold	mix	แบบ
เก่า	ทนทานนานกว่า	หลมุบ่อบนถนนไม่เพยีง
สร้างความร�าคาญแก่ผูใ้ช้ทาง	แต่ยงัท�าลายรถ
และอาจท�าให้เกดิเหตรุถชนกนั	ดงันัน้การซ่อม
ได้เรว็ทนทานจงึคุม้ค่ากบัเครือ่งจักรและวธิกีาร
ใหม่	มหีลายรฐัได้น�าเอารถบรรทกุแบบนีไ้ปใช้
งาน	เพ่ือช่วยรักษาชวีติคนงานด้วย	และยงัท�าให้
การซ่อมหลมุบ่อได้อย่างรวดเรว็	ไม่ถกูร้องเรียน
จากผู้ใช้ทาง	 ในปีที่ผ่านมา	 ทางกรมทางรัฐ

	 องค์กรการบนิพลเรอืนสงิค์โปร์	และกลุม่
บริหารสนามบินชางฮ	ีเปิดเผยถงึแผนทีจ่ะขยาย
สนามบนิ	โดยก่อสร้างอาคารขึน้แทนอาคารเก่า	
ทางตะวันออกของสนามบิน	 Seletar	 ทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนอืของประเทศ	การก่อสร้าง
จะเริม่ตลุาคมปีนี	้และคาดว่าจะแล้วเสรจ็	ปี	2561	
สนามบินใหม่จะมีอุปกรณ์สมัยใหม่ไว้บริการ
ผู้โดยสารที่มีปริมาณเพิ่มข้ึน	 และเพื่อรองรับ
การเตมิโตของสนามบนิชางฮ	ีโดยเครือ่งบนิแบบ	

โรดไอแลนด์มีผู้ร้องเรียนเรื่องหลุมบ่อมากถึง	
560	ครัง้	แต่เมือ่น�ารถนีม้าใช้แล้ว	มกีารร้องเรยีน
เพียง	151	ครั้ง	ลดลงได้มากว่าร้อยละ	70

Turboprop	 ทั้งหมดจะมาใช้สนามบินแห่งนี้
แทน	เพือ่ให้สนามบนิชางฮใีห้บรกิารกบัเครือ่ง
ไอพ่นขนาดใหญ่ได้มากขึน้	เป็นการเสรมิสร้าง
ความแข็งเกร่งให้กบักจิกรรมการบนิของประเทศ	
เพ่ือให้สงิค์โปร์ขึน้เป็นฮบัของการบนิทีย่ิง่ใหญ่
ในภูมิภาคนี้	 สิงค์โปร์พัฒนากิจกรรมการบิน
อย่างเงียบๆแต่มั่นคงต่อเนื่อง

	 บริษัท	SITA	Lab	ที่ท�าเรื่องเกี่ยวกับ	IT	
ในการให้บริการที่สนามบินได้ประดิษฐ์	 หุ่น
ยนต์	 Leo	 เพื่อช่วยในการ	 เช็คอิน	 และรับ
กระเป๋าเดินทาง	เริ่มทดลองใช้ที่	สนามบินเจ
นวีา	สวทิเซอร์แลนด์	หุน้ยนต์นีข้บัเคลือ่นด้วย
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1 	 หนุ่มสวิทซ์วัย	16	ปีขับรถ	
ไครสเลอร์สปอร์ตของแม่เขาไปตาม

ทางด่วนเพือ่มุ่งไปยงัสนามแข่งรถชือ่ดงั	เพือ่ไป
ร่วมในงานฉลองเปิดสนามแข่ง	ระหว่างทางท้ัง
สองหารูไ้ม่ว่าถกูตรวจจบัด้วยเรด้าว่าขบัรถเรว็
เกินก�าหนด	เม่ือถงึสนามแข่ง	แม่ปล่อยให้ลกูชาย
เอารถไปขบัแข่งในสนามเตม็ที	่โดยตวัเธอรออยู่
ทีพั่กรถ	ลกูชายกข็บัรถไปอย่างมนัจนเกดิอบุตัเิหตุ
ชนเข้ากบัสิง่กดีชวางข้างทาง	และกเ็ป็นจงัหวะ
เดยีวกนัทีต่�ารวจมาจับฐานขบัรถเรว็	โดยตวัแม่
โดนข้อหาปล่อยลกูขบัรถโดยไม่มีใบอนุญาตขบัขี่
ด้วย	****	นกึว่าจะมแีต่พ่อแม่ไทย	ทีส่่งเสรมิลกู
ในทางผิดๆ	แม้ฝรั่งก็มีเหมือนกัน	ส่งเสริมลูก
ให้ไปแว้นก่อกวนชาวบ้าน

	 ขโมยสองคนลอบเข้าไป
ขโมยข้าวของในบ้านหลงัหนึง่และเอา

กญุแจรถพอร์ชของเจ้าของบ้านขบัรถขนเอาทวีี	
กระเป๋าเงนิ	และของมีค่าอ่ืนๆ	ของเจ้าของออก
ไปด้วย	เจ้าขโมยโทรไปอวดเพือ่นว่าได้ขโมยรถ
หรแูรงพอร์ชมาพร้อมเร่งเครือ่งเพือ่จะให้เพือ่น
ได้ยินความแรงของเครื่องยนต์	ด้วยการที่เขา

	 หนุ ่มคงไม่เต็มบาทชาว
รสัเซยีนายหนึง่	เดนิเข้าไปในห้างผูแ้ทน

จ�าหน่ายรถยนต์ในมอสโคว์	 แล้วเริ่มพูดจาตี

	 สะพานในสหรัฐฯส่วนมากมีอายุใช้งาน
มากกว่าสบิปี	หลายสะพานทีอ่ยูต่อนกลางของ
ประเทศ	ในชมุชน	ในเมอืง	ใกล้โรงเรยีนหรอืที่
ท�างาน	อยูใ่นสภาพทีไ่ม่มัน่คง	หรอืไม่ปลอดภยั	
โดยเฉพาะสะพานรถไฟ	อยู่ในก�ากับดูแลของ
บรษิทัรถไฟต่างๆ	ทีต้่องบ�ารงุรกัษาให้มัน่คงแขง็
แรงปลอดภัย	เมื่อปี	2551	สภาฯ	ให้ทุกบริษัท
เสนอแผนการบรหิารจดัการตรวจตราดแูลรกัษา
สะพานรถไฟประจ�าปี	และเป็นหน้าทีข่องการ
รถไฟแห่งชาติที่ต้องตรวจสอบแผนงานเหล่า
นัน้	และออกไปสุม่ตรวจสอบด้วย	ทางการต้อง
กลบัมาทบทวนว่าได้ละเลยสิง่ใดไปบ้างในการ
ตรวจสอบและจัดการแก้ไข	 เพ่ือให้มั่นใจว่า
สะพานเหล่านัน้จะปลอดภยั	พบส่ิงใดบกพร่อง
สัง่แก้ไขทนัท	ีและให้ข้อมลูท่ีถกูต้องต่อประชาชน	
ทางการรถไฟแห่งชาตกิระตุน้ให้บริษทัรถไฟมี
ความโปร่งใสจรงิใจต่อชุมชนและรกัษาสะพาน
ให้มัน่คงแขง็แรง	ซึง่สภากเ็หน็ชอบ	หลงัจากอนมุตัิ
งบเร่งฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ	FAST	Act	แล้ว	ทางสภา
สัง่ให้บรษิทัรถไฟต่างๆ	ต้องส่งรายงานการตรวจ
สอบสภาพสะพานรถไฟอันหลังสุดให้แก่การ
รถไฟ	ท่านประธานาธบิดกีส็นบัสนนุกจิกรรมนี้	

โครงการตรวจสภาพสะพาน จงึเพิม่งบประมาณในปี	2560	ให้การรถไฟเพิม่
คนเพื่อมาตรวจสอบน้ีอีกเท่าตัว	 และท�าการ
บันทึกประวัติของสะพานรถไฟใหม่หมด	 ไม่
เพยีงเท่านี	้การรถไฟได้ด�าเนนิการปรบัปรงุวิธี
การตรวจสภาพความปลอดภยัของสะพานใหม่	
ดังนี้
	 1.	 จากเดิมท่ีรายงานผลการตรวจสอบ
ให้หวัหน้าสายงาน	มาเป็น	ตัง้หวัหน้าด้านความ
ปลอดภยั	ก�ากบัดแูลการตรวจสอบ	และรายงาน
ผลโดยตรงต่อหัวหน้านี้	 เพื่อจะได้มีข้อมูลที่
ทันสมัยเสมอ
	 2.	 พัฒนาการจัดล�าดับความส�าคัญใน
การตรวจสอบใหม่	 มีคู่มือเป็นต�าราเพื่อการ
ตรวจสอบ	ให้เหมือนกันหมดทุกบริษัทรถไฟ
	 3.	 ก�าหนดวิธีการรายงานเพ่ือลงโทษผู้
ฝ่าฝืน	 ก�าหนดวิธีการรายงานความบกพร่อง	
การฝ่าฝืน	และเสนอแนะการลงโทษ	รวมไปถงึ
การให้ข้อมลูเพือ่ฟ้องร้องทางอาญาด้วย	รวมถงึ
การตรวจสอบการด�าเนนิการแก้ไขของเจ้าของ
ว่าถูกต้องเรียบร้อยหรือไม่
	 4.	ทางการรถไฟก�าลังขอให้มอี�านาจเข้าไป
ตรวจสอบสะพานในที่ส่วนตัวหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม	 รวมไปถึงสะพานในสวนสนุก
ต่างๆ	ด้วย	

ตนเอง	ใช้ได้แม้สนามบนิทีพ่ลกุพล่านคนเยอะ	
มนัสามารถหลบหลกีผูค้นได้	สามารถท�าการเชค็
อนิ	ตรวจรบักระเป๋าเดนิทางได้สองใบหนกัรวม
ไม่เกนิ	32	กก.	โดยจะประทบัแทค	สายการบนิ	
เทีย่วบนิ	 ลงบนกระเป๋า	 ผูโ้ดยสารเพยีงแสดง	
บอร์ดิงค์พาสที่ตัวสแกนของหุ่น	 หุ่นจะเปิด
ประตูให้ใส่กระเป๋าเข้าไป	ปิดแล้วออกใบรบัให้	
แจ้งประตูข้ึนเคร่ืองและเวลาเครือ่งออก	จากนัน้
หุ่นจะเคลื่อนท่ีไปยังจุดรับกระเป๋า	 ที่น่ันจะมี
เฉพาะเจ้าหน้าทีที่มี่สทิธิเ์ฉพาะเปิดเอากระเป๋า
ออกมาเพือ่คดัแยกไปส่งยงัเครือ่งบนิตามเทีย่ว
บนิ	จากการทดลองใช้งานมา	หุน่นีม้ปีระสทิธ์
ภาพดช่ีวยบรรเทางานของเจ้าหน้าท่ีไปได้มาก
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ดืม่เหล้าในบ้านนัน้มา	ประกอบกบัไม่คุน้เคยกบั
รถแรงแบบนี	้จงึเสยีการควบคมุ	รถวิง่พุง่เข้าชน
ก�าแพงและพลกิคว�า่ท�าให้เขาออกจากรถไม่ได้	
ขณะทีเ่พือ่นทีม่าด้วยเผ่นหนไีปไกลแล้ว	ต�ารวจ
มาถึงจับเขาและศาลสั่งลงโทษหนักจ�าคุก	 35	
เดอืน	ข้อหาขโมยและท�าผดิกฎหมายจราจรอกี
หลายกะทงขณะหลบหนี	 แถมยึดใบอนุญาติ
ขับขี่อีก	3	ปี	อันหลังนี้น้อยไป	ออกจากคุกมา
เดือนเดียวก็ขับรถได้อีกแล้ว	 ***	อย่างนี้	 เข้า
ต�ารา	ปลาหมอตายเพราะปากและตนี	ทีค่ยุโว
และเหยียบคันเร่งแรงเกินไป

รวนกบัพนกังานขายทีม่าต้อนรบั	พนักงานขาย
พยายามสงบอารมณ์	เพราะลกูค้าต้องมาก่อน	
แต่ทีส่ดุกเ็หลอือดโดดเข้าใส่หนุม่หาเรือ่งนี	้ตะบนั
ทัง้หมดัและเท้าใส่ไม่ยัง้ด้วยความโกรธจดั	หลงั
เหตุการณ์นี	้พนกังานขายไม่ถูกเจ้านายลงโทษ	
ยังคงได้ท�างานต่อไปหลังจากรับปากว่าจะ
พยายามควบคุมอารมณ์ให้มากกว่านี้	 นี่อาจ
เป็นเพราะลูกค้าจอมกวนนี้มีประวัติเที่ยวไป
ก่อกวนตามเอเย่นต์จ�าหน่ายรถต่างๆ	มาแล้ว
หลายแห่ง	***	กเ็พิง่เคยได้ยนิเรือ่งแบบน้ี	แกว่ง
หน้าหาหมดั	โดยเลอืกสถานทีห่รดู้วยนะ	เจ็บตวั
เปล่าไม่ได้อะไรเลย	เออ	ถ้าเป็นการแซวพรติตี้	
ยังว่าพอคุ้มที่ได้เห็นของสวยๆก่อนเจ็บตัว


