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วันท่ี 1 สิงหาคม ครบรอบ 

10 ปี ที่สะพาน I-35W ใน

มีนีอาโพลสีพังครืนลงและมีคนตายหลายคน จนเป็นข่าวใหญ่ตอนนั้น เหตุ

เพราะสะพานอยู่ในสภาพหมดอายุใช้งาน แต่มีการซ่อมแซมเพียงพืน้สะพาน

โดยมไิด้บรูณะซอ่มแซมโครงสรา้งสะพาน ผวิแอสฟัลตท่ี์เสรมิเขา้ไปรวมกบัน้้าหนกั

เครื่องจักรต่างๆที่เข้าไปบูรณะสะพานท้าให้สะพานนี้พังครืนลง ท้าให้เกิด

การตื่นตัว มีการตรวจสอบสภาพสะพานทั้งประเทศ และพบวา่สะพาน

ส่วนมากอยู่ในสภาพอันตราย และทางสมาคมผู้ประกอบการก่อสร้างถนน

และระบบขนส่งสหรัฐฯไดต้ิดตามดูการท้างานของสหพันธ์รัฐในเรื่องนี้ เห็น

ว่ารัฐบาลได้ทุ่มงบประมาณเพื่อปรับปรุ งสะพานมากขึ้น  โดยเพิ่ม

งบประมาณขึ้นร้อยละ 39 จากเดิม 23,200 ล้านดอลลาร์ในปี 2550 

มาเป็น 32,300 ดอลลาร์ในปี 2559 ขณะที่งบในการพัฒนาทางหลวง

เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 8 ในช่วงเวลาเดยีวกัน โดยเพิ่มจาก 54,600 เป็น 

59,200 ล้านดอลลาร์ แม้จะเพิ่มงบมากแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะปรับปรุง

สะพานที่ช้ารุดหมดสภาพที่มีอยู่ ในปี 2559 มีสะพานที่มีสภาพช้ารุ ด

ไม่ปลอดภัย 55,710 แห่ง ลดลงเพียงร้อยละ 24.5 จากเดิม 73,817 แห่ง 

ตามตัวเลขนี้คงต้องใช้เวลาอีกมากกว่า 30 ปี  เพื่อซ่อมแซมปรับปรุง

สะพานท้ังหมด แต่ในความเป็นจริงมันจะมมีากกว่าน้ี เพราะสะพานอ่ืนๆจะ

มีอายุใช้งานมากขึ้น สภาพแย่ลง ในสหรัฐฯ อายุใช้งานสะพานอยู่ที่ราว 

67 ปี ดั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ ใช้ทาง  มีการตรวจสอบสภาพพื้น

สะพาน และชิ้นส่วนโครงสร้างสะพานอย่างสม่้าเสมอ และท้าการซอ่มส่วนที่

ช้ารุดเสียหาย โดยก้าหนดการให้คะแนนสภาพสะพานเป็นจาก 0 ถึง 9  

โดย 9 หมายถึงสะพานท่ีอยู่ในสภาพดีมาก และถ้าสภาพสะพานมีคะแนน 4 

แสดงว่าต้องท้าการซ่อมแซมโครงสร้างที่ช้ารุด แตม่ิไดห้มายความวา่สะพาน

นี้ไม่ปลอดภัย เพยีงแต่ต้องติดตามเฝ้าดูอยา่งใกล้ชิด  

 

รัฐต่างๆ 10 รัฐท่ีมีจ้านวนสะพานที่เสื่อมสภาพลดลงได้แก่  

โอกลาโฮม่า (2,458)  

แคลิฟรอเนีย (1,861)  

เพนซิลวาเนยี (1,466)  

เท๊กซัส (1,350)  

มิสซุยรี่( 1,282)  

มิซซิปซิปี้ (1,010)  

โอไฮโอ (1,008)  

แคนซัส (856)  

อัลบาม่า(712) และอินเดยีน่า (536)  

 

ส่วนรัฐท่ีมสีะพานช้ารดุเพิ่มมากขึน้ ได้แก่  

เวสเวอร์จเีนีย (174)  

ไอดาโฮ (52)  

อาริโซน่า ( 27)  

เดลาแวร์ (22) และโรดไอส์แลนด์ (21)  

จากการศกึษาวจิยัของศนูยว์จิยัดา้นการแพทย์

ของมหาวิทยาลัย Keio ในญี่ปุ่น พบว่าผู้สูงวัย

ขับรถมากข้ึน เนื่องมาจากจ้านวนประชากรสูงวัย

เพิ่มมากขึ้น จ้าเป็นต้องมีการตรวจทดสอบ

สมรรถภาพในการขับรถของคนสูงวัย เพื่อ

ลดอัตราการชนกันของรถจนมีคนเสียชีวิต 

ในการศึกษาเน้นหาวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงการ

ชนกันที่มีสาเหตมุาจากการหย่อนสมรรถภาพทาง

ร่างกายของคนขับรถ สถติิอุบัติเหตุรถชนกันในป ี

2559 พบว่ามีเหตุรถชนกันจนมคีนเสียชีวิตมาก

ถึง 459 รายที่เกี่ยวข้องกับคนสงูวยัท่ีอายเุกนิ 75 ปี 

โดยที่อุบัติเหตุ 459 รายนี้คิดเป็นร้อยละ 13 ของ

อุบัติเหตุทั้งหมดที่มีคนตาย ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากสิบปี

ก่อนหน้าน้ีถึงร้อยละ 7.4 ในปี 2559 มีคนสูงวัย

เลิกขับรถมากถึง 345,000 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ร้อยละ 21 คนญี่ปุนมสีุขภาพดแีละดเูหมือนว่า

คนสูงวัยจะมีอายุยาวนานมากขึ้น ดังนั้น

ปัญหาข้างต้นคงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  

ปีที่ 16 ฉบับท่ี 4 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560 

สูงวัยขับรถในญี่ปุ่น  

สะพานในสหรัฐฯ ช ารุด  
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ในอังกฤษมีการทดลองก่อสร้างช่องจราจร

ฉุกเฉินอัจฉริยะบนมอร์เตอร์เวย์ M3 ใกล้กับเมือง 

Camberley   โดยออกแบบให้มองเห็นชัดเจน

ด้วยการใช้ผิวจราจรสีสม้ และติดตั้งป้ายจราจรให้

เห็นชัดเจนมากขึ้น เพื่อผู้ใช้ทางสงัเกตเห็นได้ดีขึ้น 

และเข้าใช้เฉพาะกรณเีหตุฉุกเฉินเท่าน้ัน  

การทดลองนี้ จะต้องศึกษาวิเคราะห์ต่อไป

เพื่อปรับปรุงการออกแบบ และกา้หนดระยะห่าง

ระหว่างช่องจราจรฉุกเฉิน ทางด่วนอัจฉริยะนั้นจะ

ก้าหนดความเร็วตามสภาวะจราจรเพื่อให้เกิด

ความคล่องตัวไหลลื่น ไม่ต้องวิง่ๆหยุดตดิ ใช้

เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ข้อมูลขณะนั้นแก่ผู้ใช้ทาง

ทราบถึงสภาพทางข้างหน้า และมีการปรับปรุง

ไหล่ทางให้ใช้เป็นช่องทางเดินรถดว้ย ท้าให้

ระบายรถไดม้ากขึ้น ใช้เวลาเดินทางน้อยลง 

ร่วมมือกับสถานโีทรทัศน์และวิทย ุ ให้ช่วยให้

ข้อมูลแก่ผู้ใช้ทางด่วน และเข้าใจถึงการใช้ทาง

ด่วนและช่องจราจรฉุกเฉิน มีการแนะน้าให้เตรียม

ความพร้อมของสภาพรถก่อนออกเดินทาง เช่น

น้้ามัน ระบบห้ามล้อ คนขับรถ เพื่อมิต้องประสบ

ปัญหาเมื่อเข้าใช้ทางด่วน ช่วยลดการจราจรตดิขัด

ได้อย่างดี ทางด่วนในอังกฤษน้ัน ก้ากับดูแลโดย 

Highways England ซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐแบบ

รัฐวิสาหกิจ ท้าหน้าที่ พัฒนา ปรับปรุง ดูแล

บ้ารุงรักษาซ่อมแซมทางมอร์เตอรเ์วย์  

ช่องจราจรฉุกเฉินอัจฉริยะ  การพัฒนาทางหลวงในก าพูชา  

ก้าพชูา โดย กระทรวงโยธาและการขนสง่ มแีผนที่

จะพฒันาทางดว่น จากพนมเปญ ไปยงั สหีนวุลิล ์ภายใน

สิน้ป ี2560 นี ้ทางดว่นนีร้ะยะทาง 190 กม ประกอบดว้ย

การกอ่สรา้งถนนสีช่่องจราจร ทางคนเดนิเทา้ ทางแยกตา่ง

ระดบั ทีพ่กัรมิทาง และสถานเีกบ็เงินคา่ผา่นทาง ใช้

สญัญาระบบ  Build Operate and Transfer โดยผูร้บั

จา้งคอื China Communications Construction Co. Ltd. 

ไดร้บังานไปในวงเงินคา่งาน 2,000 ลา้นดอลลาร ์ขณะนีอ้ยู่

ระหวา่งการพจิารณาอนมุตัขิองกระทรวงการคลงั คาดวา่

งานกอ่สรา้งจะเริม่ไดป้ลายปนีี ้เมือ่ทางดว่นนีก้อ่สรา้งเสรจ็ 

จะช่วยใหก้ารขนสง่สะดวกรวดเรว็ขึน้ ใช้เวลาเดนิทาง

นอ้ยลง อบุตัเิหตกุน็อ้ยลงดว้ย ทางสายนีจ้ะกอ่สรา้งเปน็

ขนาดสีช่่องจราจร เปน็ทางดว่นทีเ่กบ็คา่ผา่นทาง โดยไม่

อนญุาตใิหจ้กัรยานยนตเ์ขา้ใช้ทางดว่นนี ้ 

ความปลอดภัยถนนดีขึน้  

เวียดนาม  ความปลอดภยับนทางหลวงในเวียดนามได้ถูกปรับปรุงดีขึ้นหลังจากเป็นประเทศท่ีถนนอันตรายมากท่ีสุดในเอเชีย ทั่งเอเชียจ้านวน

คนเสียชีวิตในอุบัตเิหตุบนทางหลวงเพิ่มมากข้ึนตามปริมาณรถที่เพิม่ขึ้น แต่กลับตรงกันข้ามในเวียดนามที่มีคนตายน้อยลง ทางคณะกรรมการเพือ่ความ
ปลอดภัยทางจราจรของเวียดนามแสดงสถิติที่การชนกันและมีคนเสยีชีวิตช่วงเวลา มกราคมถึงมิถุนายนปี 2560 นี้มีจ้านวนลดลง โดยมีเหตุรถชนกัน 
11,172 ครั้ง ลดลงร้อยละ 5.7 จ้านวนคนบาดเจ็บอยู่ที่ 9,236 ลดลงร้อยละ 10.2 และคนเสยีชีวิตในอุบัติเหตุ 4,644 คน เฉพาะช่างเดือนมิถุนายนถึง
กรกฎาคมปีนี้ มีอุบัติเหตุรถชนกัน 1,579 ราย ลดลงร้อยละ 2.8 คนตาย 627 คน ลดลงร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 

 

อินเดีย  ตัวเลขสถิติอุบัตเิหตใุนอินเดียมีแนวโน้มลดลง แม้ว่าจา้นวนผู้เสยีชีวิตในอุบัติเหตุมีจ้านวนมหาศาล แต่ก็เห็นได้ว่าในช่วงสามเดือนแรก

ของปีนี้ สถิติลดลงทั้งจ้านวนการชนกันและผู้เสียชีวิต ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 7 โดยเฉพาะในรัฐต่างๆ เช่น  Karnataka, Madhya Pradesh, Gujarat, 
Maharashtra และ Tamil Nadu.  

 

ยุโรป      สถิติคนตายในอุบัติเหตุในยุโรปมีจ้านวนเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยจ้านวน 51 คนต่อประชากรล้านคนในช่วงปี 2559 ทั้งๆที่เคยลดลงร้อยละ 2 

ในปี 2558 แต่สวิสเซอร์แลนด์ มคีวามปลอดภัยดีขึ้นจนไดร้ับรางวลั Road safety Pin Award ในปี 2560 นี้ โดยมีจ้านวนคนตายในอุบัติเหตุ 26 คนต่อ
ประชากรล้านคน ซึ่งลดลงร้อยละ 15 จากปี2559 หากย้อนเวลาไปถึงปี 2553 จนถึงปัจจุบัน สถิติลดลงมากถึงร้อยละ 34 
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เป็นเวลาต่อเนื่องกันหลายปมีาแลว้ท่ีรายได้ของกองทุนเพื่อกิจกรรม
งานทางของรัฐเค็นตั๊กกี้เพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง แต่ทางเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ออกมาช้ีแจงว่า เหตุการณ์อยา่งนี้คงไม่มีอีกแล้ว เพราะราคาน้้ามันเช้ือเพลิง
ที่ลดลง กับจ้านวนรถจดทะเบียนท่ีไม่เพิ่มขึ้น ท้าให้รายได้จากภาษีน้้ามัน
และค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนลดตามไปด้วย เงินกองทุนนี้รัฐน้ามาใช้จ่ายใน
การก่อสร้างดูแลระบบทางหลวงของรัฐ และปีนี้มรีายไดสู้งกว่าที่คาดการไว้
เพียง 51.1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการจดทะเบียนรถ หาก
เงินกองทุนไม่ไดต้ามเป้าหมายก็คงไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ไม่ใช่แค่การ
แก้ปัญหาในระยะยาวส้าหรับสถานการณ์น้้ามันเชื้อเพลิงที่ราคาลดลงๆ แต่
มันรวมถึงค่าธรรมเนยีมในการจดทะเบียนรถใหมห่รือการโอนรถท่ีมี
แนวโน้มลดลงด้วย และคาดว่ารายได้จะยังคงลดลงๆไปเรื่อยๆ มีความ
พยายามในการคงอัตราภาษีน้้ามันเชื้อเพลิงท่ี 26 เซนต์ ต่อแกลลอน ตั้งแต่
ปี 2558 ซึ่งก็ช่วยให้รัฐมีรายไดเ้พิ่มขึ้นมา 291 ล้านดอลลาร์ แตก่็มองไม่
เห็นว่าน้้ามันจะมีราคาแพงขึ้น นั่นหมายถึงภาษีไม่มีทางเพิ่มมากข้ึน 
นักการเมืองบางท่านอยากข้ึนภาษนี้้ามันอีก 6 -7 เซนต์ต่อแกลลอน แต่ก็ไม่
กล้าท้าเพราะห่วงคะแนนเสียง  

รายได้กองทุนเพ่ิม แต่ก็ไม่พอใช้  อุปกรณ์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์  

  บนทาง Lake Mary Boulevard มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้
พลังงานแสงอาทิตย์บนผิวทางเพื่อการทดลองตรงทางแยกสองแห่ง 
อุปกรณ์นี้ผลิตขึ้นโดย บริษัท Sanford เพื่อใช้ติดตามการเดินทางของ

ยวดยานและใช้ส่งข้อมูลขณะนั้นไปยังวิศวกรจราจร นอกจากเพื่อการ
ปรับความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณจราจรเข้าสู่ทางแยกกับไฟสญัญาณ
จราจรแล้ว อุปกรณ์นี้ยังส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการปรบัปรุง
บริหารจดัการการจราจรในอนาคต การทดลองนี้เพื่อให้มั่นใจวา่จะ
น้าไปใช้งานกับจุดต่างๆทั่วท้ังรัฐ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
จักรยานยนต์ อุปกรณ์มคีวามหนาเพียงหน่ึงนิ้วเหนือผิวทางเท่านั้น ซึ่ง
ไม่กระทบต่อการวิ่งของจักรยานยนต์ และเมื่อต้องใช้งานจริง อุปกรณ์นี้
ยังสามารถที่จะฝังจมลงในผิวทาง เพื่อให้มันเรียบเสมอกับระดับผิวทาง
ด้วย และส่งข้อมลูต่างๆเพื่อสัญญารไฟจราจร และข้อมลูให้แก่วิศวกร

Click for Video 

วัยรุ่นไม่คาดเข็มขัดนิรภัย  

วัยรุ่นกว่า 1 ใน 4 ยอมรับว่าไม่คาดเข็มขัดนริภัยเมื่อน่ังอยู่ในท่ี
โดยสารตอนหลังของรถ รายงานการส้ารวจของส้านักรับประกันอุบัติภัย
แจ้งว่าวัยรุ่นกว่าร้อยละ 90 คาดเข็มขัดนริภัยเมื่อน่ังอยู่ตอนหน้าของรถ 
และอีกราวร้อยละ 70 ก็คาดด้วยเมื่อน่ังในที่น่ังตอนหลัง และคนท่ีเสียชีวิต
ในอุบัติเหตุรถชนกันมีถึงครึ่งหนึ่งที่ไม่คาดเข็มขัด แสดงว่าการรณรงค์ให้
คาดเข็มขัดนริภยันั้นไดผ้ลดีสา้หรบัการนั่งข้างหน้า แต่ไม่ค่อยไดผ้ลกับผู้ที่
นั่งในที่น่ังตอนหลัง แม้แต่คนขับแท๊กซี่ก็เหมือนคนอ่ืนๆ และผู้ใช้บริการ
แท๊กซี่มีเกือบครึ่งท่ีไมค่าดเขม็ขัดนริภัยเมื่อขึ้นนั่งบนรถ เมื่อมีการสอบถาม
ถึงเหตุผลจากคนท่ีนั่งตอนหลังว่าท้าไมไม่คาดเข็มขัด ค้าตอบของคนหนึ่งใน
สี่บอกว่าเขาคิดว่ามันปลอดภัยเมื่อนั่งอยู่ตอนหลัง แต่จากสถิติพบว่าคนนั่ง
ตอนหลังมีความเสีย่งมากกว่าคนน่ังข้างหน้าถึง 3 เท่า ถ้าไม่คาดเข็มขัด
นิรภัย และยังท้าให้ผู้อื่นในรถเสี่ยงอันตรายมากข้ึนด้วย เพราะเขาจะปลิวไป
กระแทกคนน่ังตอนหน้า อัดคนขับรถให้อัดเข้ากับพวงมาลยัรถ ทุกรัฐใน
อเมริกายกเว้นรัฐนิวแฮมไชรม์ีกฎหมายบังคับให้คาดเข็มขัดเมื่อน่ังข้างหน้า 
แต่มี 21 รัฐที่ไม่บังคับคนนั่งที่น่ังข้างหลัง นี่จะท้าให้อัตราการตายเพิ่มมาก
ขึ้น  

https://www.youtube.com/watch?v=SCqCm2UtUe0
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เจ้าภาพโอลิมปิกได้อะไรบ้าง  

ความจริงอย่างหนึ่งของการจัดกีฬาโอลิมปิกคือ หลังจบเกมส ์ ทุกคน
กลับไปหมด นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ผู้สื่อข่าว เจา้หน้าท่ีถ่ายทอดสดกีฬาของ
สถานีโทรทัศนต์่างๆ รวมทั้งผู้ชมกีฬาต่างๆ ใช้จ่ายเงินระหว่างการแข่งขันไม่
มากอย่างที่ตั้งเป้าไว้ เจ้าภาพจัดการแข่งขันอยู่สามสัปดาห์ แตต่อ้งทุ่มเงิน
มหาศาลลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ ทั้งที่พวกเขาไม่จ้าเปน็ต้องมีไว้
ใช้  รวมทั้งระบบขนส่งมวลชนท่ีคนพ้ืนท่ีไม่นิยมใช้กัน เมืองเอเธนสแ์ละ รโีอ 
เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจน ต้องใช้จ่ายเงินเพื่อโครงสร้างพื้นฐานไปท้ังที่ไม่
จ้าเป็นต้องใช้มากอย่างนั้น ปักก่ิงเอง ก้าลังฉงนว่าจะเอาสนามกีฬารูปรังนก
ไปท้าอะไรดี เมือง Sochi ในรัสเซีย ลงทุนก่อสร้างรถไฟฟ้าระบบ light rail 
ไปเป็นเงิน 8,500 ล้านดอลลาร์ แต่ไมม่ีใครดูแลรักษาการให้บริการหลังจาก
โอลิมปิกผ่านไป นครลอสเองเจลลิสที่จะเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกครัง้ที่ 34 

ในปี 2571 นั้น ก็หนีไม่พ้นปัญหานี้ เพราะต้องจัดสร้างระบบขนส่งมาตรฐาน
โลกข้ึน แม้ว่าจะตั้งเป้าหมายไว้ก่อนแล้วว่าจะไม่ลงทุนก่อสรา้งสนามกีฬา
ใหม่ไม่ว่าจะเป็นสนามแบดมินตั้น สนามแข่งจักรยาน นครแห่งนี้ท่ีมี
มหาวิทยาลยัดังหลายแห่ง และทมีนักกีฬาอาชีพมีช่ือเสียงมากมาย มีสนาม
กีฬาหลายแห่งที่ได้มาตรฐานจคุนได้มากอยู่แล้ว จะใช้สนามกีฬาเก่าหรือ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีมีอยู่เดมิ หรือที่มีโครงการจะจัดสรา้งอยู่แล้ว ซึง่ก็เคยท้า
อย่างนี้มาแล้วเมื่อครั้งท่ีเป็นเจ้าภาพจัดเมื่อปี 2527 แต่ก็ยังใช้จ่ายเกินไปถึง 
225 ล้านดอลลาร์ โดยมรีะบบขนส่งสาธารณะให้บริการแก่ชาวนครลอสเอง
เจลลิส จนถึงปัจจุบัน (ในปี 2475 เมืองนี้ก็เคยเป็นเจา้ภาพ ครั้งนั้นมีก้าไร 1 
ล้านดอลลาร์)  การเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปในปี 2571 นั้น ก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่า 
จะก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะให้แก่เมืองนี้ ว่ากันตามจริงแล้ว การจัดกีฬา
โอลิมปิก เป็นเพียงตัวเร่งให้น้าโครงการต่างๆมาด้าเนินการเร็วขึ้น  

บริการอูเบ้อร์ Uber Freight  

บริการเรียกรถบรรทุก Uber ได้เริ่มใช้ใน 
ซานฟานซิสโกเมื่อพฤษภาคมนี้ หลังจากท่ีทดลอง
ใช้ได้ผลมาแล้วจากรัฐแท๊กซสั ผู้ใช้บริการสามารถ
เรียกรถมาให้บริการได้ในแคลิฟรอเนีย อารสิโซนา่ 
จอร์เจีย คาโรไลน่า และรอบๆชิกคาโก้ ทางบริษัท
แจ้งว่าจะเปิดให้บริการในอีกสองสามเดือน
ข้างหน้า ผู้ใช้บริการจะไดร้ับบรกิารโดยอ้างอิงถึง
เส้นทางที่เขาเคยใช้ส่งสินค้ามาก่อน ทางอูเบอร์ยัง
ไม่ก้าหนดจ้านวนรถที่จะให้บริการว่ามีเท่าไร แต่
จากท่ีทดลองใช้มาแล้วท่ีแท๊กซัส มีคนใช้บริการ
เพิ่มมากเป็นสิบเท่า ระบบเดิม ผู้ใช้บริการขนส่ง
สินค้าจะใหโ้บรกเก้อช่วยจดัการเรือ่งก้าหนดการ
บรรทุกส่งสินค้าให้ แต่ด้วยโทรศัพท์มือถือและ
ขั้นตอนท้างาน ภารกิจนี้สามารถมอบให้ applica-

tion ท้าแทนไดเ้ลย ธรุกิจนี้มมีูลค่ามหาศาลถึง 
800,000 ล้านดอลลารต์่อปี ปญัหาอยู่ท่ีจะบริหาร
จัดการหาคนขับรถบรรทุกมาให้บริการได้อย่างไร 
อูเบอร์จึงเข้ามาเพื่อจัดการเรื่องนี ้ และก้าลัง
พยายามเจาะตลาดเข้าไปในจีน รสัเซีย โดยการหา
ผู้ร่วมคา้อยู่  

 

Apps อย่าง Convoy and Uber Freight 
พยายามหาทางจัดการเกีย่วกับคนขับรถ ในเรื่อง
ความโปร่งใส ประสิทธืภาพ และการจ่ายค่าแรง
รวมไปถึงการจัดตารางการขนส่ง เพื่อให้พวกเขา
กลับมาบ้านได้เร็วขึ้น ตอนนี้มีผู้ให้บริการด้านการ
ขนส่งอยู่มาก แต่การให้บริการนั้นแตกต่างจาก
ของอูเบอร์  ในการขนส่งสินค้าก็คล้ายกับบริการ
แท๊กซี่ ที่เราไม่อาจทราบไดล้่วงหน้าว่าสินค้าอยู่ท่ี
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กลุ่มคนขี่จักรยานนอกกฎหมายไดท้้าการตี
เส้นท้าเครื่องหมายช่องจราจรส้าหรับทางจักรยาน
ขึ้นมาเอง โดยไม่มีกฎหมายรองรบั ในเมือง Fal-
mounth รัฐ Main ดังนั้นทางคณะกรรมการทาง
จักรยานของเมือง Falmounth Bikeways Com-

mittee และทางต้ารวจขอใหป้ระชาชนช่วยช้ี
เบาะแซถึงกลุม่ที่ท้า ช่องจักรยานเถื่อนแบบนี้เคย
พบมาก่อนบนถนน Robbins และ Scranton 
Avenue พวกศิลปินอาจอยากแสดงฝีมือ แต่การ
ท้าให้ถนนเลอะเทอะด้วยเส้นจราจรที่ไม่ถู ก
กฎหมายนั้นไม่ถูกต้องและอาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อทั้งคนใช้รถและขี่จักรยาน ผู้ทีรู่้เบาะแซของคน
กระท้าสามารถโทรแจ้งต้ารวจได้ทางโทรศัพท์ คน
ขี่จักรยานถ้าต้องการช่องจักรยานสามารถหารือ
ร่วมกับทางการต้ารวจเพื่อจัดท้าให้ถูกต้อ ง
ปลอดภัยต่อไป  

เหตุการแบบนี้มีรายงานพบที่ซานฟานซิสโก
และเมืองดาลลัส ซึ่งเป็นการกระท้าท่ีไม่ถูกต้อง 
แม้จะเพื่อให้ เกิดแรงบันดาลใจให้ เกิดการ

เปลี่ยนแปลงก็ตาม เพราะมันไม่ปลอดภัยจริงๆทั้ง
คนขี่จักรยานและคนขับรถ 

 ในเมือง Falmounth นี้ มีอุบัติเหตุคนขี่
จักรยานถูกรถชนเสียชีวิตสามคน เป็ น
ชาวต่างชาติที่ท้างานในเมืองนี้สองคน ท้าให้ทาง
คณะกรรมการทางจักรยานของเมอืงหารือกันท่ีจะ
จัดอบรมคนขี่จักรยานโดยเฉพาะชาวต่างชาติให้
ทราบถึงกฎเกณฑ์ และเรื่องความปลอดภัยในการ
ใช้ถนน เพราะรถจักรยานเมื่ออยู่บนถนนมันคือ
พาหนะเหมือนกัน ต้องหยดุตรงสัญญาณไฟแดง
หรือป้ายหยดุเหมือนรถอ่ืนๆ ตอ้งให้สัญญาณมือ
เมื่อจะเลี้ยวเปลี่ยนทิศทางโดยเฉพาะรถจักรยานที่
ไม่มีอุปกรณ์แสงสว่างและขับขี่ตอนกลางคืน ทาง
กลุ่มถึงกับแจกอุปกรณ์แสงสว่างให้ฟรี  

ทางจักรยานผิดกฎหมาย  

ไหน จะใหไ้ปส่งท่ีไหน บางครั้งเป็นการส่งในระยะทางใกล้ๆ ท้าให้เสียโอกาสขนส่งมากๆ
หรือไกลๆท้าให้ขาดรายได้ แตส่้าหรับอูเบอร์พยายามให้ผู้ขับรถมีสิทธ์ิในการจัดการเรื่อง
เส้นทางขนส่ง โดยจะส่งข้อมูลการรับ-ส่งสินค้าให้กับคนขับรถท่ีอยู่ใกล้จุดท่ีจะให้บริการ 
เพื่อไปด้าเนินการได้เลย  
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โครงการรื้อสะพานรถไฟท่ีหมุนเบีย่งตัวเปิดได้ 

ทอดข้ามแม่น้้า Hackensack ที่ก่อสร้างเสร็จเมื่อ 

2453 ใช้งานมาแล้วกว่าร้อยปี ในนิวเจอร์ซี่ ก้าลัง

จะเริม่งานหลังผา่นการพิจารณาดา้นผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมไปแล้ว เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการขนส่ง

ทางรางของประเทศ รวมทั้ง รถทีใ่ช้สะพานไมต่้อง

เสียเวลารอเมื่อมีการสญัจรทางน้้าและต้องหมุน

เบี่ยงเปิดสะพาน สะพานใหม่จะก่อสร้างเป็น

สะพานสูงให้เรือต่างๆผ่านได้สะดวก ตามแผนจะ

ก่อสร้างสะพานรถไฟอีกแห่งใกล้ๆ กันเพ่ือรองรับ

การขยายตัวของระบบขนส่งทางรางในภูมิภาค

แถบนี้ งบประมาณที่ใช้ราว 1,640 ล้านดอลลาร ์

โดยร่วมมือกันระหว่างกรมเจ้าท่าของรัฐนิวยอร์ค 

และรัฐนิวเจอร์ซี่  Amtrak และอกีส่วนหนึ่ง 811 

ล้านดอลลาร์จาก Capital Investment Grants 

Program, CIG. โครงการนีร้อมานานเพราะต้อง

ผ่านกระบวนการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามเงื่อนไขของโครงการที่ใช้เงินช่วยเหลือ CIG 

สะพานนี้ต้องรองรับจา้นวนรถไฟวันละ 450 

ขบวน ผู้โดยสาร 150,000 คน ที่ว่ิงระหว่าง 

Newark, N.J. และ Penn Station, นิวยอร์ค 

ด้วยอายุที่มากของสะพานบางครั้งเกิดปัญหาตอน

เปิด – ปิด สะพานเพ่ือให้เรือสญัจรทางน้้าผา่น 

อุปกรณ์เกดิช้ารุดต้องเสียเวลารอซ่อม โดยเฉพาะ

ด้วยความเก่ามากของสะพาน ช้ินส่วนอะไหล่

บางอย่างไม่มีต้องจัดท้าขึ้นใหม่จากโรงงานหรือ

โรงกลึง บางครั้งหมุนเบีย่งเปดิสะพานไปแล้ว 

ตอนท่ีเบี่ยงกลับมา สะพานไม่เขา้ที่ ไม่ได้ระดับ 

ต้องเสียเวลาปรับใหเ้ข้าที่ เพื่อรถไฟจะวิ่งผ่านได้

อย่างปลอดภัย สะพานนีเ้ป็นคอขวดที่เป็น

อุปสรรคในการเดินรถไฟมาก และสะพานนี้มี

ช้ินส่วนไม้มาก จนบางครั้งเกิดเหตุไฟไหม้ ต้องปิด

การจราจรหลายครั้ง อย่างเช่นครั้งหน่ึงเกิดไฟไหม้

เสาไม้รั้วริมเขื่อนใตส้ะพาน ท้าให้ต้องปิดการใช้

สะพานนานหลายชั่วโมงเพื่อดบัไฟ และตรวจ

ความปลอดภัยของสะพานก่อนเปดิใช้งานใหม่ 

เพื่อให้การขนส่งท้ังทางบก รถไฟและทางน้้าท่ี

สะดวกรวดเร็วมากข้ึน สะพานใหม่ที่จะก่อสร้าง

ขึ้นแทนนั้นเป็นสะพานขนาดรางรถไฟคู่ ที่ยกสูง

ให้เรือลอดได้  

ร้ือก่อสร้างสะพานใหม่  
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ผู้ว่าการรัฐมินิสโซต้า และรัฐ วิสคอนซิ่น ร่วมกันตดัริบบิ้นเปิดสะพาน
เชื่อมรัฐท้ังสอง ท่ีทอดข้ามแม่น้้า St. Croix  เชื่อมติดต่อระหว่างเมอืง Oak 
Park Heights. Minn. กับ St. Joseph. Wis. เมื่อ 2 สิงหาคม 2560 
สะพานใหม่นี้ก่อสร้างขึ้นแทนสะพานเก่าที่ใช้งานมานานกว่า 80 ป ี
การจราจรหนาแน่นมากถึงวันละ 18,000 คัน และบางครั้งต้องปิด
การจราจรเพื่อยกสะพานข้ึนให้เรอืลอดผ่านไป สะพานแห่งใหม่นี้ก่อสร้าง ณ 
จุดใหม่ท้ายน้้าห่างไปราว 1.65 กม สามารถรับการจราจรได้มากเปน็สองเท่า
ของสะพานเดิม และยกสะพานสงูขึ้นให้เรือผ่านไปไดส้ะดวก  ออกแบบเป็น

แบบลูกผสมระหว่าง Cable stay และ Box segmented concrete  การ
ก่อสร้าง Box segments ใช้วิธีการแบบ balanced cantilever ยืน่ Boxes 
ออกไปทั้งสองข้าง prestress แล้วโยงยึดด้วย cable stay steel เพื่อมิต้อง
ออกแบบให้เสายึดเหล็กสูงมาก เพื่อให้กลมกลืนกับความสูงของหน้าผา
ธรรมชาตสิองข้างแม่น้้าที่มีอยู่ ระหว่างก่อสรา้งตอม่อต่างๆ งานก่อสร้าง
คอนกรีตมีปญัหามากเพราะสภาพอากาศในฤดูหนาวและฤดูร้อนที่หน้างาน
ต่างกันมาก ตั้งแต่ - 15 องศา C ท่ีน้้าในแม่น้้าเป็นน้้าแข็ง ถึง 27 องศา C 
สะพานแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างรัฐทั้งสอง และจะ

ให้บริการกับประชาชนท้ังสองรัฐออกไปอีกเป็นทศวรรษ ท้าให้เศรษฐกิจของ
ท้ังสองรัฐแข็งแกร่งไปพร้อมกัน สร้างงานข้ึนกว่า 3,000 สร้างความสัมพันธ์
ระหว่าง ญาติ มิตร ที่อยูส่องฝั่งแมน้้า  

สะพานข้ามรัฐ  

Click for Video 

https://www.youtube.com/watch?v=xNV9PiJ0GOQ
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เจ้าหน้าท่ีจากองค์กร AA ในอังกฤษ ที่มีหน้าท่ีคอย

ช่วยเหลือผู้ใช้รถที่มีปญัหา เมื่อเขาไปถึงรถที่จอดเสียอยู่ ก็ต้อง

แปลกใจท่ีเห็นลูกจิงโจ้นั่งอยู่ตรงทีน่ั่งข้างคนขับ รถคันนี้เป็นของ

สวนสัตว์ในท้องถิ่น คนขับบอกว่า ลูกจิงโจ้นี้มันเช่ือง ไม่ท้า

อันตรายคน ตอนท่ีรถเสยี เขาได้เรียกเจ้าหน้าท่ีจากสวนสตัว์ให้

มาช่วยขนถ่ายสัตว์อื่นๆที่น่าจะก่อปัญหาหรืออันตรายไปก่อนแล้ว  

 **** สัตว์หน้าขน มันไม่น่าไว้ใจท้ังนั้น ถ้ามันเกิดตกใจและต่อย

เอาด้วยเท้าละก็ถึงสลบเหมือดเลยนะ   

1 

ต้ารวจเวยีดนามก้าลังตามหาชายหนุ่มที่ปรากฎในคลิปท่ีมี

คนถ่ายไว้ ฐานขับขี่จักรยานยนตด์้วยความประมาท ตามคลิป 

เขาขี่จักรยานยนต์โดยใช้เท้าบังคับแฮนรถและใช้มือถือโทรศัพท์

โทรคุยกับเพื่อนไปตลอดทาง และมีอยูต่อนหนึ่งที่รถบรรทุกบีบ

แตรใส่เขา จนเขาตกใจแทบหล่นจากจักรยานยนต์ ที่เวียดนาม

เพิ่งมีกฎหมายบังคับให้ใส่หมวกนริภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ 

แต่ไม่แน่ใจว่ามีกฎหมายห้ามใช้เท้าบังคับแฮนรถหรือไม ่แม้เคยมี

คนถูกจับและปรับฐานใช้เท้าบังคับแฮนรถมาก่อนหนา้นี้แล้ว   

*** เหมือนกันแทบทุกประเทศสา้หรับพวกนักซิ่งจักรยานยนต์ที่

มักซ่าท้าอะไรแผลงๆ โดยไม่คดิถงึชีวิตตนเอง และที่จะท้าให้คน

อื่นเดือดร้อนจากการกระท้าของตนด้วย   

2 

หญิงอังกฤษขับรถบนทางด่วน M-6 ที่การจราจรคับคั่ง ด้วย

ความเร็ว 80 กม/ชม โดยไม่ห่วงถึงอันตรายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น มี

คนขับรถคันอื่นถ่ายวิดีโอเธอไว ้ ขณะแต่งหน้าทั้งที่รถยังวิ่งอยู่เป็น

เวลานานถึง 5 นาที มีบางโอกาสที่รถเธอแฉลบไปแฉลบมาบนช่อง

จราจรกลางเมื่อเธอละจากการถือพวงมาลัยรถไปแต่งหน้า จนรถคัน

อื่นต้องพยายามหลบโดยแซงซ้ายขึ้นไป ทั้งที่กฎหมายห้ามแซงซา้ย 

เพื่อให้พ้นอันตรายจากรถเธอ   

**** แหม แต่งหน้านะ เมื่อไรกแ็ต่งได้ แมเ้ป็นศพหลังเกดิอุบัติเหตุ

แล้ว ก็ยังแต่งได้ก่อนน้าเข้าโลง   

3 

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 
ROADS ASSOCIATION OF THAILAND 

เชิญเข้าชม web site ของสมาคมทางหลวง www.roadassothai.com 

ส านักงาน : 216/11-12 อาคารสงขลา 2 ถนนบอนด์ สตรีท เมืองทองธานี ต.บางพดู อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี11120 โทรศัพท์ : 0-2984-0836 โทรสาร 0-2984-0326 

Office : 216/11-12 Song Khla 2 Building Bond Street. Maung Thong Thani, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand. Tel : (66) 2984-0836 Fax: (66) 

ที่มหาวิทยาลัย MIT ที่เลื่องช่ือ มีงานวิจัยทดลองรถไร้คนขับ ด้วยการ

ใช้รถเด็กเล่น และตุ๊กตาเปด็ยางเป็นผู้โดยสาร ท้าการทดลองวิ่งในสนาม

ขับรถจ้าลอง แล้วติดกล้องไว้ท่ีรถเด็กเล่น เพื่อเก็บภาพข้อมลูที่รถว่ิงไป 

และน้ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนารถไร้คนขับจริงๆ โดยมีตุ๊กตา

ยางเป็ดเป็นผู้โดยสารที่ไม่มีเสียงบน่หรือแสดงอาการตกใจใดๆ   

*** แบบน้ีผลงานวิจัยก็ไม่น่าจะสมบูรณ์ เพราะไมเ่ห็นหรือรู้ถึงปฏิกริยา

ของผู้โดยสารเมื่อต้องเผชิญภาวะหวาดเสยีว   

4 

หลักสูตรการฝึกอบรม 

1. นายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างทาง 

รุ่นท่ี 21 ระหว่างวันท่ี 16-18 ส.ค. 2560  

2. การออกแบบและควบคุมคณุภาพโครงสร้างผิวทางและงานบรูณะ 

รุ่นที่ 13 ระหว่างวันท่ี 28-30 ส.ค. 2560 

3. เทคนิคการก่อสร้างและบ้ารุงรักษาสะพาน 

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันท่ี 13-15 พ.ย. 2560 

4. เทคนิคการออกแบบและก่อสรา้งทางบนภูเขาหรือพ้ืนท่ีเชิงลาด 

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันท่ี 18-20 ธ.ค. 2560 

Download ใบสมคัรได้ที่ http://www.roadassothai.com 

http://www.roadassothai.com

