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IRF มอบรางวัลโครงการดีเด่น 

ทางหลวงเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

	 บรษิทัวิศวกรทีป่รกึษาองักฤษ		Innovia	
Technology	 ได้รับคัดเลือกให้วิเคราะห์
โครงการ		Mission	Zero	Corridor	ถนนที่เป็น
มติรกบัสิง่แวดล้อม	ของรฐัจอร์เจยี	ในสหรฐัฯ	
โดยต้องศึกษาถึงระบบและเทคโนโลยีที่จะ
ท�าให้โครงข่ายทางหลวงปราศจากมลภาวะ	เพือ่
ให้สังคมมีสภาวะสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่
ดีขึ้น	 ซึ่งระบบโครงข่ายถนนจะประกอบด้วย	
สถานบีรกิารเชือ้เพลงิไบโอดีเซล	ช่องจราจรที่
สามารถให้พลงังานไฟฟ้าแก่รถทีว่ิง่ผ่าน	ถนน

ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์	 การเปิด-ปิดไฟฟ้า
แสงสว่างตามสภาพท้องฟ้า	 ทางส�าหรับสัตว์
ข้ามถนน	และรถทีว่ิง่ได้โดยไม่มคีนขบัควบคมุ	
อีกทั้งต้องหานวัตกรรมเทคโนโลยีล�้ายุค	เพื่อ
ดึงดูดนักลงทุนมาสนใจร่วมทุนในการพัฒนา
ทางหลวง	เพราะทางหลวงต้องมกีารดแูลรกัษา
และขยายเพิม่มากขึน้เพือ่รองรบัการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจ	แต่สิ่งแวดล้อมก็มีความส�าคัญ
ต่อความเป็นอยู่ของชุมชน	 ดังนั้นการขยาย
โครงข่ายถนนต้องค�านึงถึงแผนการใช้พื้นที	่
การป้องกนัพืน้ทีภ่เูขาต้นน�า้	ชายฝ่ัง	และพืน้ที่
อนรุกัษ์ต่างๆ	ให้อยูอ่ย่างยัง่ยืนด้วย	โครงการ	
Mission	 Zero	 Corridor	 เป็นส่วนหนึ่งของ
ทางหลวงระหว่างรัฐหมายเลข	85	มรีะยะทาง	
25	กม.	ชือ่ตอน	Ray	C.	Anderson	Memorial	
Highway	อยูท่างตะวนัตกของรฐัจอร์เจยี	การ
ศกึษาวจัิยน้ีท�าร่วมกบันกัศกึษาระดบัปรญิญา
โททางสถาปัตยกรรมของสถาบันเทคโนโลยี
จอร์เจีย	และบริษัทสถาปนิก	Perkins+Will	ใน
รฐัแอตแลนต้า	ภารกจิหลกัร่วมกนัคอืการศกึษา

ตรวจสอบหาทางปรบัสภาพโครงข่ายทางหลวง
ให้เป็นถนนทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อย
ที่สุด	 เริ่มต้ังแต่การปรับโรงงานอุตสาหกรรม
สองข้างทางให้ลดการปล่อยมลภาวะ	การก�าจัด
ของเสียหรือขยะอย่างมีประสิทธิภาพ	 การ
รีไซเคิลวัสดุต่างๆ	 เพื่อให้มีของเสียหรือขยะ
น้อยทีส่ดุ	การใช้พลงังานทดแทน	การจดัระบบ
ขนส่งท่ีมปีระสทิธภิาพ	การปรบัเปลีย่นทัศนคติ
ของชาวเมืองในการเดนิทาง	การใช้ทรพัยากร
อย่างคุม้ค่า	ความปลอดภยัของชมุชน	รวมทัง้
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่น

	 IRF	มอบรางวลัให้บรษิทัวศิวกรทีป่รกึษา	
Parsons		ทีบ่ริหารจดัการควบคมุงานก่อสร้าง	

สะพานเคเบลิสเตย์	East	End	Crossing	ทีท่อด
ข้ามแม่น�า้โอไฮโอ	เชือ่มตดิต่อรฐัอนิเดยีน่า	กบั
รฐัเค็นตกักี	้ภายใต้สญัญาแบบร่วมทุนระหว่าง
รฐักับเอกชน	ทีเ่ริม่ตัง้แต่การออกแบบ	ก่อสร้าง	
จดัหาแหล่งเงนิ	การด�าเนินการและการดแูลบ�ารงุ
รกัษาได้อย่างด	ีประหยดัท้ังงบประมาณและเวลา
โดยแล้วเสรจ็ก่อนก�าหนดถงึ	242	วนั	และด้วย
งบทีน้่อยกว่าประมาณการถึง	228	ล้านดอลลาร์	
ย่ิงกว่านัน้	หากด�าเนนิการตามแบบสญัญาเก่า

ทีอ่อกแบบแล้วประกวดราคาจ้างเหมา	
ทีต้่องใช้งบประมาณ	677	ล้านดอลลาร์	

และต้องออกพนัธบตัรรฐับาลเพือ่ระดมเงินมา
ก่อสร้างโครงการนี	้จะต้องล่าช้าออกไปอกี	8	ปี	
โครงการนีส้�าเรจ็ด้วยดเีพราะความร่วมมือกนั
ของทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องตัง้แต่กรมทางของ

รัฐและหน่วย
งานรั ฐอื่นๆ	
ผู ้ รั บ เหมาที่
ท� า ใ ห ้ ก า ร
ประกวดราคา

นับตั้งแต่เริ่มจนลงนามสัญญาใช้เวลาเพียง	
13	เดอืน	ซึง่เป็นไปได้ยากมากส�าหรบัโครงการ
ร่วมทนุขนาดใหญ่แบบนี	้โครงการสะพานข้าม
แม่น�า้นี	้ประกอบด้วยงานก่อสร้างสะพานสอง
แห่ง	คอื	East	End	Crossing	นี	้กบั	Downtown	

Crossing	และยงัมสีะพานอืน่ๆ	อกีกว่า	100	แห่ง	
อุโมงค์ที่เจาะผ่านช้ันหินแข็งยาว	 518	 เมตร	
และการเวนคืนท่ีดนิจ�านวนมากกว่า	100	ราย	
คาดว่างานก่อสร้างทั้งหมดจะแล้วเสร็จราว
ปลายปี	2559	ท�าให้การเดนิทางตดิต่อระหว่าง
เมืองต่างๆ	ของทัง้สองรฐัสะดวกและปลอดภยั
มากขึน้	นอกจากการก�ากบัแนะน�าและควบคมุ
งานก่อสร้างแล้ว	Parsons	ยงัต้องจดัหาระบบ
การเก็บเงินค่าผ่านสะพานรวมทั้งเสนอแนะ
นโยบายการเกบ็ค่าผ่านทางให้แก่รฐัทัง้สองด้วย	
โดยจะใช้เป็นระบบอัตโนมัติแบบเปิด	 ในการ
เก็บค่าผ่านสะพาน

ระบบทางหลวงชาร์ตไฟฟ้า

	 หลังการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการถนนชาร์ตไฟฟ้าให้รถยนต์แล้ว	 ทาง
องักฤษจะท�าถนนทดลองขึน้ภายในปลายปีน้ี	
เป็นการทดลองครัง้แรกเพือ่ศกึษาถึงเทคโนโลยี
ทีจ่ะใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมปีระสิทธภิาพ
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	 คงจะยังเร็วเกินไปที่จะใช้	 Drone	 –	
Unmanned	Aerial	System,	UAS	มาช่วยในงาน
ก่อสร้าง	แม้กฏหมายและแนวโน้มจะเป็นไปได้	
ตอนนี้	โดรน	บินได้ในรัศมี	500	เมตร	จากคน
บงัคับ	ครอบคลมุพืน้ทีว่งกลมเส้นผ่าศนูย์กลาง	
1	กม.	ซึง่เป็นข้อจ�ากดัของการใช้งานโดยเฉพาะ

ในงานก่อสร้างทางหลวง	มันจะอยู่ในสายตา
และการบังคับของคนใช้	 โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
งานก่อสร้างทางใช้ตรวจดูสภาพต่างๆ	 ได้แค่
ระยะ	1	กม.	เท่าน้ัน	แต่ถ้าเราสามารถพฒันาให้
มนับนิไปได้ไกลกว่านี	้โดยยงัอยูใ่นการควบคมุ
ของคนใช้	กจ็ะเป็นประโยชน์มาก	เช่นส�ารวจทาง	
10	กม.	ไม่จ�าเป็นต้องใช้โดรนบนิข้ึน	–	ลง	เพือ่
เก็บข้อมลูเป็นระยะๆ	ตามข้อจ�ากดัของมนั		แต่
กต้็องมอีปุกรณ์ช่วยให้คนบงัคบัมองเหน็ภาพ
ทางไกล	และอปุกรณ์ป้องกันการชนสิง่กดีขวาง
ด้วย	ทางภาคการเกษตรมีการใช้โดรนมากในการ

สมัครเป็นสมาชิกสมาคมทางหลวงได้ตามที่อยู่ของสมาคม
ตลอดชีพ เพียง 800 บาท2 สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย

หลุมบ่อบนถนนกับความปลอดภัย อุปกรณ์อ�านวยความ
ปลอดภัยพื้นที่ก่อสร้าง

	 สถาบนัผูใ้ช้รถยนต์ขององักฤษ	เรยีกร้อง
ให้รัฐบาลให้ความส�าคัญต่อการซ่อมหลุมบ่อ
บนผวิถนน	เพือ่ให้การเดนิทางปลอดภยัมากขึน้	
จากการส�ารวจสอบถามคนใช้ทาง	2,156	คน	
ส่วนมากกว่าร้อยละ	70	ต้องการให้ทางการซ่อม
หลมุบ่อบนผวิทางเป็นอันดบัแรก	กลุม่ผู้ประกอบ
กจิการแอสฟัลต์กล่าวว่า	งานซ่อมแซมผวิทาง
ถกูละเลยสะสมมากจนต้องใช้งบมากถงึ	17,600	
ล้านดอลลาร์	ดงัน้ันเป็นวาระแรกทีส่�าคญัทีร่ฐับาล
ต้องจัดสรรงบประมาณมาซ่อมแซมถนนโดยด่วน	
และยงัได้ย�า้ว่า	เงิน	2.7	ล้านทีใ่ช้ซ่อมหลมุบ่อ
ผวิไปเมือ่ปีทีแ่ล้วเป็นการสญูเปล่า	สิง่ทีร่ฐับาล
ต้องจัดการต่อไปคือการลดอุบัติเหตุและการ
เสยีชวีติบนถนนของคนทกุเพศวัย	นีเ่ป็นความ
ต้องการของเสียงส่วนมากจากการส�ารวจ	
อุบัติเหตุรถชนกันนั้นท�าให้ประเทศสูญเสีย
ทางเศรษฐกจิมากถงึ	23,000	ล้านดอลลาร์ต่อปี	

อัตรารถชนกันแล้ว	 คนบาดเจ็บ
สาหสัและคนตายในอบัุตเิหตเุพิม่ขึน้

ร้อยละ	4	จากปีทีผ่่านมารฐับาลคงไม่สบายใจ
กบัตวัเลขนีแ้น่	การลดก�าลงัต�ารวจในการตรวจ
จบัรถผิดกฎหมายและลดความปลอดภัยของ
ถนนลงนัน้	เป็นสิง่ไม่สมควรอย่างย่ิง	เมือ่สถติิ
อุบัติเหตุและคนตายมีแนวโน้มในทางสูงขึ้น
						ในด้านควบคุมการดื่มสุราแล้วขับรถนั้น	
ยงัไม่อาจบรรลเุป้าหมาย	ยงัมคีนตายจากการดืม่
แล้วขบัอกี	240	คน	ในสองสามปีทีผ่่านมา	แต่
คนบาดเจบ็สาหสัมสีถติลิดลง	คนทีต่ายในเหตุ
ดืม่แล้วขับส่วนมากร้อยละ	75	เป็นชาย	และมีอายุ
ระหว่าง	25-39	มากถงึร้อยละ	31	ผูท้ีบ่าดเจบ็
สาหัสหรือถึงแก่ชีวิตมีถึงร้อยละ	 25	 ที่อายุ
ระหว่าง	17-24	ปี	กลุม่ต่อต้านด่ืมแล้วขับอยาก
ให้ก�าหนดพิกัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือด
เป็นศนูย์	และมกีารกวดขนัจบักุมอย่างเคร่งคดั	
หรืออย่างน้อยก็ลดพิกัดลงมาให้เท่าของ
สก๊อตแลนด์หรือประเทศอื่นๆ	ในยุโรป

	 องค์กรบริหารการจราจรจร	 Chevron	
ได้น�าระบบ	Mobile	Visual	Information	Systems,	
MVIS		Safelane	system	มาใช้ในการปิดมอร์
เตอร์เวย์สาย	56	ระหว่างทางแยกที	่5	ถงึ	6	ใน
ช่วงวนัหยุดสดุสปัดาห์	เพือ่จะยกสะพานขนาด	
1,500	 ตนัข้ึนบนตอม่อ	ท�าให้การเดนิทางเข้า
สนามบิน	Manchester	 สะดวกมากขึน้	 การนี้
ท�าให้รถไม่สามารถขึ้นไปใช้มอร์เตอร์เวย์จาก
ทางแยกทัง้สอง	โดยใช้ป้ายบอกสญัญาณปรบั
ข้อความได้	 ร่วมกับโทรทัศน์วงจรปิด	 ระบบ	

การทดลองได้ผล	จะท�าการทดลองบนทางหลวง
จริงต่อไป	นาย	Andrew	Jones	รัฐมนตรีการ
ขนส่งอังกฤษ	 กล่าวม่ันใจว่า	 การชาร์ตเติม
พลังงานไฟฟ้าให้รถขณะวิ่งนี้มีทางเป็นไปได้
มาก	ทางรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณไว้	500	
ล้านปอนด์เพื่อศึกษาโครงการนี้ในเวลา	 5	 ปี
ข้างหน้า	เพื่อให้อังกฤษอยู่แนวหน้าในเรื่องนี้	
และยังช่วยสร้างงานด้านนี้ด้วย	 เพ่ือพลักดัน
ให้คนอังกฤษได้ใช้รถไร้มลภาวะกันมากๆ

บนมอร์เตอร์เวย์หรอืทางหลวงธรรมดา	เพือ่ให้
รถใช้พลังงานสะอาดสามารถเดินทางได้ไกล
ขึ้นโดยไม่ต้องจอดชาร์ตเติมพลังงานไฟฟ้า	
การทดลองจะตดิตัง้อปุกรณ์ไร้สายและเครือ่ง
ตรวจวัดในรถยนต์	ตดิตัง้อุปกรณ์ชาร์ตกระแส
ไฟฟ้าใต้ผวิทางมอร์เตอร์เวย์	รายละเอยีดต่างๆ
จะน�าเสนอต่อสาธารณะเมือ่การจดัซ้ือจดัจ้าง
เรยีบร้อยแล้ว	ซึง่คงเป็นช่วงปลายปีนี	้และเมือ่

การใช้ Drone ในงาน
ก่อสร้าง 

ถ่ายรปูพืน้ท่ีเพราะปลูก	เพือ่ตรวจดผูลผลิตและ
สภาพดนิ	โดยมีนกัศึกษาทีส่นใจเรือ่งโดรนช่วย
กันพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน	 ขณะท่ี
เทคโนโลยพีฒันาไปอย่างรวดเรว็	ทางราชการ
กพ็ยายามตรากฎหมายออกมาให้ทนับงัคับใช้	
ในอตุสาหกรรมก่อสร้าง	มพีวกโรงโม่ต่างๆ	ใช้
โดรนเพือ่ตรวจสอบปรมิาณกองวสัดทุีผ่ลิตได้	
สามารถวดัได้เรว็กว่าการส�ารวจแบบเดมิ	 3-4	
เท่า	บรษิทัก่อสร้าง	Costain	ได้เคยใช้เครือ่งบนิ
บนิถ่ายภาพ	แต่ตอนนีไ้ด้หนัมาใช้เฮลคิอปเตอร์
เล็กไร้คนขับท�าการส�ารวจแนวทางหลวงเพื่อ
การก่อสร้างทางแนวใหม่	และเคยใช้โดรนช่วย

ส�ารวจทางกบัตรวจสอบอุบตัเิหตบุนถนนด้วย	
ซึ่งมีข้อดีกว่าเครื่องบินตัวจริงคือ	สามารถบิน
ในระดบัต�า่มากๆ	ได้	และบนิได้ทุกสภาพอากาศ	
สามารถเข้าไป
ใกล้โครงสร้าง	
เพื่ อ เก็บราย
ละเอยีดภาพได้
ชดัเจนมากโดย
ไม่ต้องห่วงถงึอนัตรายของคนขบัเครือ่งบนิหรอื
เฮลิคอปเตอร์	เพราะมันไร้คนขบั	ทีส่�าคญัมาก
คอืราคาถกูกว่ากนัมาก	เป็นเพยีงแค่เศษเสีย้ว
ของค่าใช้จ่ายเครือ่งบนิหรอืเฮลคิอปเตอร์จรงิ
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	 Autoridad	 de	 los	 Puertos,	 AP	
รัฐวิสาหกิจที่ดูแลสนามบินใน	เปอร์โตริโก้	ได้
รายงานว่า	ทางองกรได้ว่าจ้างเอกชนคือ	บรษิทั	
Robles	Asphalt	และบริษัท	BTB	Asphalt	ให้
ซ่อมผิวทาง	 ทางวิ่งของสนามบิน	 ราฟาเอล
เฮอนันเดซ	แต่ทั้งสองบริษัทได้ถูกกล่าวหาว่า	
มุง่มัน่ทีจ่ะกระท�าผดิต่อกฎระเบยีบ	จงึถกูทาง
ศาสสัง่ปรบัเป็นเงนิ	3.6	ล้านดอลลาร์	และต้อง
ช�าระให้แก่ราชการภายใน	5	ปี	ฐานจงใจกระท�า
การผดิต่อกฎระเบยีบและทจุรติต่อเงนิของทาง
ราชการ	เรือ่งเกดิขึน้จากทีบ่รษิทัประกอบธุรกจิ
ผลติภณัฑ์แอสฟัลต์	Betterroads	Asphalt	และ	
Bettercycling	ได้ร้องเรยีนต่อทางการว่า	แอสฟัลต์
ทีก่�าหนดในข้อก�าหนดของงานจ้างเหมาข้างต้น	
ไม่มจี�าหน่ายในพืน้ท่ีนี	้ทางรฐัวสิาหกจิจงึร้อง
เรียนให้	ส�านกังานตรวจสอบการทจุรติ	ส�านกังาน
จรยิธรรม	และศาล	เข้ามาตรวจสอบด�าเนนิการ	
ในรายงานไม่มีรายละเอยีดว่า	เจ้าหน้าทีผู่ก้�าหนด
รายละเอยีดในงานประกวดราคาครัง้นี	้มคีวามผดิ
ด้วยหรอืไม่	ทีไ่ปก�าหนดสิง่ของทีไ่ม่มจี�าหน่าย
ในพื้นที่	

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

Safelane	 ใช้กรวยยางอัจฉริยะติดอุปกรณ์
ตรวจจับการเคลื่อนที่	 ไฟกระพริบ	 และป้าย
บอกข้อความ	 ร่วมกันท�าให้พื้นที่ก่อสร้างมี
ความปลอดภัย	 คนงานไม่ต้องเสี่ยงอันตราย
กบัอบุติัเหตขุณะท�างาน	โดยหากมรีถวิง่ฝ่าเข้า
มาในพืน้ทีก่่อสร้าง	จะปะทะกบักรวยยางท่ีตดิ
อุปกรณ์ไว้	 เมื่อกรวยยางถูกชนเคลื่อนที่	 มัน
ส่งเสยีงดงัเตอืนคนงานให้ระวงั	ขณะเดียวกนั
ส่งสัญญาณไปที่ป ้ายบอกข้อความให้ขึ้น
ข้อความเตอืนผูใ้ช้รถให้ทราบว่าเข้ามาผดิทาง	

ก่อนไปชนเอาคนงาน	และตวัป้ายบอกข้อความ
เองก็ถูกล้อมด้วยกรวยยางอจัฉรยิะด้วย	 เพือ่
เตอืนคนขับว่าเข้ามาผดิทางด้วย	 ระหว่างการ
ปิดถนนเพื่อยกสะพานนี้	 อุปกรณ์กรวยยาง
อจัฉรยิะได้ส่งสญัญาณเตอืนรถไปราว	แสนเจ็ด
หมืน่คนั	ระบบนีใ้ช้คนดูแลเพยีงสองคนเท่านัน้

ทุจริตในงานก่อสร้าง

ผู้ว่าการรัฐแข็งข้อ

ปรับสภาพเรขาคณิตทาง
	 ในรฐัจอร์เจยี	การขบัรถไปบนทางหลวง	
หมายเลข	76	ซึง่เป็นทางเขาโค้งมาก	ในฤดแูล้ง
เป็นเรือ่งทีท้่าทายความสนกุ	แต่ถ้าฤดฝูนหรอื
มหีมิะ	มนัเป็นเรือ่งอนัตรายถงึชวีติ	ทางรฐัจงึ

ลงทุน 	 3 . 1	
ล้านดอลลาร์
เพื่อปรับปรุง
เพิม่ป้ายเตอืน

ทางโค้งแจ้งเตอืนผูใ้ช้ทาง	หรอืท�าเครือ่งหมายบน
ผวิทางนนูขวางถนนเตอืนคนขบัรถให้ทราบว่า
เข้าเขตอันตราย	 บางช่วงที่ผิวทางสึกหรอจน

	 รฐัมนตรีว่าการขนส่งสหรฐัฯ	มจีดหมาย
เรียกผู้ว่าการรัฐนิวยอร์คให้มาพบเพือ่เจรจาเรือ่ง
การก่อสร้าง	อุโมงค์รถไฟลอดใต้อ่าวฮดัสนัแห่ง
ใหม่	แทนของเดมิท่ีก�าลงัจะหมดอายกุารใช้งาน	
แต่ผู้ว่าการรัฐฯ	กลบัแถลงต่อสือ่มวลชนว่า	ไม่มี
เหตุผลทีจ่ะพดูคยุกนัตอนน้ี	ถ้าทางรฐับาลกลาง
เหน็ว่าเรือ่งน้ีวกิฤต	ซึง่กว็กิฤตจรงิ	มนัเป็นเส้นทาง
รถไฟของ	Amtak	ทัง้สาย	ทางรฐับาลกลางต้อง
จดังบกลางมาให้	ไม่ใช่พดูสัง่อย่างเดยีว	ต้องจัด
งบมาให้ด้วย	ทางรถไฟเส้นนีเ้ชือ่มตดิต่อระหว่าง	
Midtown	Manhattans	Office	กบั	นวิเจอร์ซี	่ซึง่
คนท่ีท�างานที่	 ส�านักงานน้ี	 ส่วนมากพักใน
นิวเจอร์ซี่	และใช้ทางรถไฟนีใ้นการเดนิทางมา
นบัศตวรรษแล้ว	และอโุมงค์รถไฟนี	้ช�ารดุเสยีหาย
มากมานานแล้ว	นับแต่พายเุฮอรเิคน	แซนดี	้พดั
พาเอาน�า้ทะเลเข้าไปในอโุมงค์และท้ิงเกลอืไว้	
กดักร่อนโครงสร้างต่างๆ	จนผกุร่อนมาก	และ

ทางผู้บริหารแอมแทรกออกมาสนับสนุนว่า	
อุโมงค์นี้ต้องปิดซ่อมแซมใหม่หมด	 ซึง่ต้องใช้
เวลานานถึง	20	ปี		อโุมงค์นีใ้ช้ขนส่งสนิค้าต่างๆ
มากมายของนวิเจอร์ซีจ่นเตม็ขดีการขนส่งแล้ว	
หากต้องปิดซ่อมยอมกระทบต่อเศรษฐกิจของ

นิวเจอร์ซี่อย่างมาก	 ด้วยเหตุน้ี	 ผู้ว่าการรัฐ
นิวยอร์คจึงส่งไปให้ทางรัฐนิวเจอร์ซี่รับภาระ
ด้านงบก่อสร้างไป	และไม่ขอเป็นผูช่้วยสนบัสนนุ
แอมแทรก	แม้ว่าทางรฐับาลกลางจะให้เงนิกูม้า
เพือ่ด�าเนนิการมากถงึ	14,000	ลานดอลลาร์	แต่
ทัง้สองรัฐกไ็ม่อาจรบัภาระเงนิกูก้้อนนีไ้ด้	ท�าให้
รฐัมนตรขีนส่งโกรธถงึกบับอกว่า	มนัเหมอืนการ
ท�าอาชญากรรม	ทางผูว่้าการรฐันวิยอร์คตอบโต้
กลบัว่า	รฐับาลกลางไม่ได้ท�าหน้าทีอ่ย่างเหมาะสม	
เราไม่ต้องการเงนิกู	้เราต้องการเงนิงบประมาณ

	 บริษัท	Risk	Technology	ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการตดิต่อทางไกลในอนาคต	ได้ลงนาม

สญัญาร่วมค้ากบับรษิทัทางสงิคโปร์	Quantum	
Inventions,	QI	เพือ่พฒันากระบวนการทีท่�าให้
สามารถติดตามพฤติกรรมของคนขับรถได้
ตลอดทางจากอปุกรณ์		โดยทาง	QI		ได้พฒันา
ระบบน�าทางแบบพลวัต	ให้ข้อมูลเส้นทางเดนิ
ทางและสภาพการจราจรแก่ลูกค้า	หน่วยงาน
ภาครฐัและเอกชน	โดยพ่วงเอาบรกิาร		รายงาน
สภาพการจราจร	แผนที่	ระบบน�าทางและอื่น
โดยส่งผ่านอุปกรณ์ที่ติดอยู่บนแผงหน้าปัด
หน้ารถ	 ซึ่งเป็นที่นิยมมากของคนใช้รถทั่วไป	
รวมไปถงึกลุม่ผูป้ระกอบการเดนิรถ	ระบบใหม่
ที่ทั้งสององค์กรพัฒนาขึ้นมานี้เพื่อติดตาม
พฤตกิรรมคนขบัรถนี	้จะรวบรวมข้อมลูหลกัๆ	
เช่น	การเร่งความเรว็	การชะลอความเรว็	ความเรว็
ที่ใช้เดินทาง	 ต�าแหน่งท่ีของรถในเวลาต่างๆ
ตลอดวันเดินทาง	 ข้อมูลดังกล่าวนี้จะเป็น
ประโยชน์อย่างย่ิงต่อการประกันอุบัติภัยที่มี
เงื่อนไขเกี่ยวกับค่ากรมธรรม์	 สัมพันธ์กับการ
ใช้รถ	หรอืใช้เล่นเกมส์	เพือ่ปรบัปรงุพฤตกิรรม
ของคนขับรถได้ด้วย

ล่ืนมาก	 ต้อง
รือ้ผวิเดิมเพือ่
ก่อสร้างผวิใหม่
ให้มีความฝืด
เพิม่ขึน้	เพือ่ให้
รถวิ่งเกาะถนนดีปลอดภัยมากขึ้น	 แม้สภาพ
อากาศจะเลวร้าย	การยดึเกาะถนนของยางรถยนต์
เป็นส่ิงส�าคัญมากเม่ือผิวถนนเปียก	 หรือมี
หิมะตก	 ทางรัฐได้ใช้รถตรวจสภาพความฝืด
ของผวิทางวิง่ตรวจทางต่างๆ	ทัว่ทัง้รฐั	เส้นทาง
หรือช่วงตอนใดที่ผิวล่ืนจะได้รับการปรับปรุง
แก้ไข	 โดยมีถึงกว่า	 69	 แห่ง	 บนทางหลวง
หมายเลข	76	นี้ที่ต้องแก้ไข	
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	 		ในต่างประเทศ	รถเก่า	ที่ไม่ใช้แล้ว	
ต้องน�าไปก�าจัดทิ้งให้ถูกที่ถูกทาง	 ไม่

รบกวนคนในพื้นที่	 และไม่เป็นมลภาวะต่อ
ทศันยีภาพพืน้ที	่จงึเป็นปัญหามาก	ส�าหรบัรถ
เก่า 	ๆทีจ่ะหาท่ีท้ิง		ในภาพเป็นทีแ่คนาดา	บรสิตสิ
โคลมัเบยี	เป็นทุง่ว่างเปล่าห่างไกลผู้คน	ทิง้รถ
ไว้อย่างนี้ไม่รบกวนใครและไม่ถูกจับแน่นอน	
****	บ้านเราสบายมาก	อย่างน้อยๆ	จากรปูภาพ	
ท�าเงนิได้หลายร้อยบาททเีดยีว	เศษเหลก็	เศษ
ลวดจากยางรถยนต์	 ทองแดงจากสายไฟฟ้า
ต่างๆ	หรือแม้แต่พลาสตกิต่างๆ	กเ็ป็นเงนิท้ังนัน้

	 หญิงจนีนางหนึง่ในเมืองเจยีงซ	ูจบัได้
ว่าสามเีธอไปมกีิก๊	ด้วยอารมณ์โกรธ	เธอ

สกรมัรถสามเีธอด้วยอฐิ	ทบุกระจกหน้า	และตวั
ถงัรถจนบบุเยนิ	ขณะทีส่ามนีัง่อยูใ่นรถ	มอืเธอ
เตม็ไปด้วยเลอืดทีเ่กดิจากการกระหน�า่ทุม่รถ	
และตะโกนด่าว่าสามจีนเขาทนไม่ไหว	ก้าวออก
มาจากรถและพดูกบัเธอดีๆ /	 เรือ่งอย่างนีเ้คย
เกดิข้ึนแล้วในเมอืงจนี	หญงิจบัได้ว่าสามมีกีิก๊	ก็
บกุทบุรถสปอร์ต	เอาดี	้R8	ราคาแพงของเขา	ทบุ
กระจกหน้าต่างแตกกรดีเบาะรถและแผงหน้า
ปัด	จนรถเสยีหายมาก	หลงัจากระบายอารมณ์
ไปแล้ว	 ทั้งสองคู่ลงเอยกันอย่างไร	 ข่าวไม่ได้
ตดิตามมาเสนอ	***	ทีแ่น่ๆ 	สามีต้องเหนือ่ยหาเงนิ
มาซ่อมรถ	และอาจต้องเพิม่รายได้ให้ภรรยาเพือ่
เอาใจหรอืถกูบังคบั	ควบคุมด้านการเงนิ	เพือ่
มใิห้มเีงนิเหลือมากพอไปหากิก๊ได้	

	 	 	 สาวอังกฤษเจ้าของรถฮอนด้าซวีคิ	
น�ารถเข้าตรวจทีศ่นูย์	 บอกว่า	 รถเธอ

เป็นอะไรกไ็ม่รู	้วิง่ไม่ออก	ท�าความเรว็ได้แค่	64	
กม./ชม.	เท่าน้ัน	ช่างเคร่ืองก็มาตรวจและลอง
เครื่องยนต์ดู	 ก็ปกติทุกอย่างจึงเริ่มเปิดตรวจ
ตามจดุต่างๆ	แล้วทัง้คู่กต็กใจเมือ่ช่างเปิดหม้อ
กรองอากาศออก	 พบมีถั่วอยู่เต็มหม้อกรอง	
ท�าให้อากาศไม่สามารถเข้าไปในเครือ่ง	 รถจึง
ว่ิงอดืไม่เรว็	หลงัจากท�าความสะอาดเอาถัว่ออก
หมด	รถกว็ิง่เร็วปกต	ิกระรอกคงไปเอาถัว่ทีเ่ธอ
วางทิง้บนโต๊ะในสวนไว้ให้นกมากนิ	เอามาเกบ็
ซ่อนไว้ในหม้อไส้กรองอากาศ	จากนีไ้ปเธอคงไม่
วางถัว่ไว้อกีแล้ว	แล้วเจ้ากระรอกมนัหาของใหม่
ไม่ได้	 ของเก่าก็หายหมด	 หวังว่ามันคงไม่แก้
แค้น	กดัสายไฟ	หรือร้ือระบบสมองกลในรถเธอ
หรอกนะ	****ยงัดีนะท่ีเป็นถัว่	ถ้าเป็นเมด็ข้าวโพด	
เกิดมันหลดุเข้าไปในกระบอกสูบ	หรอืเครือ่งยนต์	
ความร้อนอาจท�าให้มันแตกเป็นข้าวโพดคั่ว
ออกมาได้นะ

1

				ชายเจ้าของรถรูส้กึผดิหวงัมาก	หลงั
รบัรถจากอูซ่่อมกลบัมาบ้าน	 เขาเห็น

ภาพจากกล้องทีต่ดิอยูห่น้ารถ	เป็นภาพช่างซ่อม
รถขับรถของเขาด้วยความเร็วสูงอย่างเมามัน	
เอาแบบอย่างดาราหนงั	Fast	and	Furious	ไป
ตามถนนในเมือง	ตลอดเวลา	7	ชั่วโมงที่เขา
ตระบงึรถไปพร้อมกบัสบถและกล่าวค�าหยาบ
ตลอดเวลา	ทัง้ท่ีมกีล้องตดิอยูท่ี่หน้ารถ	แสดง
ว่าช่างคนนี	้ ไม่ได้เรือ่งหรือโง่มหันต์	 เจ้าของอู่
หลงัได้รบัแจ้ง	กล่าวขอโทษและชดใช้คนืค่าซ่อม
ให้ทัง้หมด	และบอกว่า	เป็นคนงานชัว่คราว	ได้
ไล่ออกไปแล้ว	 ****	 ซ่อมอู่รถท่ีไม่ค่อยได้
มาตรฐานกอ็ย่างนีแ้หละ	ช่างหรือเดก็รบัรถ	มกั
เอาไปซิง่อย่างเมามัน	ก่อนเอากลบัมาคนื
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จากรัฐบาลกลาง	 เราจะถือจอบเสียมออกไป
ก่อสร้างอโุมงค์ถ้ารฐับาลกลางจดังบประมาณ
มาให้

เหนื่อยเกินจะท�างานไหว 	 รฐับาลสหรฐัฯ	เกบ็เงยีบข้อมลูเกีย่วกบั
เจ้าหน้าควบคุมการเดินอากาศเป็นเวลากว่า	

4	ปี	นับตั้งแต่รายงานของบอร์ดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งของชาติ	เมื่อ	1	ธันวาคม	
2553	ทีบ่อกว่า	เจ้าหน้าควบคมุการเดนิอากาศ	มตีารางการท�างานทีห่นักเกนิไป	ท�าให้เกดิความล้า	
ไม่กระตอืรือ้รน	 เกดิความเสีย่งต่อการควบคมุการเดินอากาศ	 FAA	พยายามบ่ายเบีย่งทีจ่ะให้ดู
รายงาน	แม้จะได้รบัการร้องขอดขู้อมลู	โดยอ้างตามกฎหมายว่าด้วยข้อมลูข่าวสารจากสมาคม
ผูส้ือ่ข่าว	แต่	AP	กลับไปได้ร่างรายงานดงักล่าวมา	ในรายงาน	ทัง้องค์กรความปลอดภยัด้านขนส่ง
และสมาคมผูป้ระกอบการควบคุมการเดนิอากาศ	ได้ขอให้ปรบัตารางการท�างาน	เพือ่ให้มเีวลา
พกัผ่อนนานพอควร	ทีจ่ะฟ้ืนจากการอดหลบันอน	จากรายงานระบวุ่า	ราว	2	ใน	10	ของเจ้าหน้าท่ี
เคยท�าผดิพลาดอย่างมหนัต์เมือ่สองปีทีผ่่านมา	เช่นก�ากบัให้เครือ่งบนิๆ	มาใกล้กนัมากเกนิไป	และ
กว่าครึง่มข้ีอผิดพลาดจากความล้าในการท�างาน	และความล้านีเ้ป็นอปุสรรคส�าคญัในการท�างาน	
ท�าให้ความเสีย่งสงูมาก	เจ้าหน้ากว่า	6	ใน	10	คนบอกว่า	เมือ่ปีทีแ่ล้วพวกเขาเคยหลบัใน	หรอืหลบั
ขณะขับรถมาเข้างานกะเทีย่งคนืทีเ่ริม่	22	น.	ถงึ	06	น.	ทีแ่ย่มากคอืต้องท�างานกะเทีย่งคนืตดิต่อกนั	
5	วนั	หรอืท�างาน	6	วนั	โดยมีอย่างน้อยหนึง่วนัเป็นกะเท่ียงคืนตดิต่อนานหลายสัปดาห์	การนอน
กลางวันหลงัท�างานกะเทีย่งคนืเป็นเรือ่งยากในการปรบัตวัส�าหรบั
มนษุย์	การศกึษาครัง้นี	้ได้จากการสอบถามเจ้าหน้าที	่3,268	คน	เกีย่วกบั
ตารางท�างานและนสิยัในการนอนของเขา	และตรวจสอบสภาพขณะ
ท�างานของเจ้าหน้าที่	200	คน	เกี่ยวกับการนอนและความตื่นตัว
						ในรายงานได้แนะน�าให้ลดวันท�างานต่อสัปดาห์ให้น้อยกว่า	6	วัน	และแต่ละกะให้มีเวลา
ห่างกันมากกว่า	9	ชั่วโมง	เพื่อเผื่อเวลาเดินทางและท�าธุระส่วนตัว	แล้วเหลือเวลานอนเต็มอิ่ม	
8	ชั่วโมง	ซึ่งความจริงก็ยังไม่พอเพียง	ในช่วงที่เที่ยวบินน้อย	ต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อยสองคน
อยู่ประจ�าหอควบคุม	เพราะเคยมีเหตุเจ้าหน้าที่คนเดียวที่ประจ�าอยู่หลับไป	จนเกิดอุบัติเหตุ


