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ไฟคริสมาสต์อันตรายต่อการบิน

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 1

ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2558

แผนที่ฉบับรับ AEC 2559 มีจำ�หน่�ยแล้ว 

เครื่องหมายจราจรซิกแซก

	 ในรัฐเวอร์จิเนีย	 กรมคมนาคมรัฐได้
ทดลองตีเส้นเคร่ืองหมายจราจรเป็นเส้นซกิแซก

ทีข่อบผิวทาง	และบนผวิทางบนถนน	11	แห่ง	เพือ่
เตอืนผู้ใช้รถยนต์ให้ระวงัคนขีจั่กรยานและคน
เดนิข้ามทาง	ภายหลงัการทดลองใช้นานกว่าปี	
ผลเป็นทีน่่าพอใจมาก	น่าจะน�าเข้าไว้ในคู่มอืการ
ใช้เครือ่งหมายจราจร	เคร่ืองหมายซกิแซกนี	้ช่วย
ชะลอความเร็วรถ	คนใช้รถมีการระวังมากข้ึน
ต่อคนขี่จักรยานและคนข้ามทาง	หลังทดลอง
ใช ้มาหนึ่งป ี	 คนใช ้ถนนเคยชินและรู ้จัก
เครือ่งหมายนีด้	ีมันประหยดัใช้งานได้ผลดกีว่า
ไฟกระพริบที่ ติดตั้งข ้างบนหรือข ้างทาง	
เครือ่งหมายซกิแซกนีเ้อาตวัอย่างมาจากยโุรป	

	 FAA	ก�าลงัตรวจสอบดวู่า	แสงไฟประดบั
ในโอกาสคริสมาสต์	 ทางเหนือของรัฐเท๊กซัส	
เป็นอันตรายการเดินอากาศของเครื่องบิน
หรอืไม่	หลงัได้รับรายงานจากนักบนิหลายคน
ว่า	แสงเลเซอร์ที่ใช้ประดับนั้นรบกวนการบิน	
นับเป็นครั้งแรกที่มีการร้องเรียนเช่นนี้	 ทาง
ต�ารวจได้ใช้เฮลคิอปเตอร์ขึน้บนิตรวจหาแหล่ง
ทีม่าของแสงเลเซอร์	กพ็บว่ามาจากบ้านเรอืน
ทีห่่างสนามบนิออกไปราว	22	ไมล์	เจ้าของบ้าน
คงไม่ทราบว่าแสงเลเซอร์ที่เขาเอามาประดับ
นัน้เป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น	โดยเฉพาะเครือ่งบนิ
โบอิ้ง	 737	 ที่บินอยู ่ที่ระดับ	 13,000	 ฟุต	
การกระท�าอย่างนี้	 อยู่ที่ความมุ่งหมาย	 เขา
คงไม่มุ่งท�าร้ายต่อเครื่องบิน	 และเมื่อทราบ
จาก	FAA	แล้วปิดแสง	หรือเบนทิศทางแสงให้
ส่องไปทีบ้่าน	ไม่ขึน้ไปบนฟ้า	กไ็ม่ถอืว่าท�าผดิ
กฎหมายอาญา	ดังนั้น	ทาง	FAA	ควรจะแจ้ง
ให้พวกท่ีซือ้แสงเลเซอร์มาประดบัทราบถงึภยั

และมีใช้ในอเมริกาไม่กี่แห่ง	เช่น	ฮาวาย	อ๊อต
ตาวา	และออนโตรโีอ้	ทางหลวงทีน่�ามาทดลองนี้	
ยาว	45	ไมล์	เคยมีอบัุตเิหตรุถชนคนขีจ่กัรยาน	
21	ครัง้	และชนคนเดินข้ามทาง	2	ครัง้	การทดลอง
ใช้งานน้ี	 มีการตรวจวัดความเร็วรถด้วยเรด้า
ตลอดทั้งปี	 และมีการสอบถามผู้ใช้ทางผ่าน
ระบบ	on	line	ปรากฎว่า	กว่าร้อยละ	65	บอกว่า
เขาระวงัมากขึน้และชะลอความเรว็ลงเมือ่เหน็
เครื่องหมายนี้	อีก	48%	บอกว่าชอบระบบนี้	
เครื่องหมายซิกแซกนี้	พวกขับขี่จักรยานชอบ
มากและประชากรกว่าร้อยละ	71	บอกว่ามผีล
ต่อพฤตกิรรมของคนขบัรถ	รถทีเ่หน็เครือ่งหมาย
นีจ้ะชะลอความเรว็หรอืหยดุให้คนข้ามทางไป
ก่อน
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ของมนั	ทีจ่ะมต่ีอชีวติของผู้โดยสารเครือ่งบนิ	
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนอ่ืน	 และเขา
เองอาจถกูฟ้องศาลฐานท�าร้ายผูอ้ืน่โทษหนกั
ทั้งปรับทั้งจ�าคุก	 นึกว่าจะมีแต่โคมลอยของ
ไทยในเทสกาลลอยกระทงเท่านั้น	 ที่รบกวน
การบิน

	 เมื่อมีอุบัติเหตุรถยนต์บนถนนเกิดขึ้น	
หากส่งไปถงึแพทย์ช้าไปเพยีงวนิาทอีาจหมายถึง
ชวิีตของผู้บาดเจบ็	ในญีปุ่่นจงึใช้เทคโนโลยกีาร
สือ่สารระหว่างรถยนต์มาช่วยในการกูชี้พ	โดย	
Emergency	Medical	Network	of	Helicopter	
and	Hospital	(HEM-NET)	ร่วมกบัผูผ้ลติรถยนต์	
ฮอนด้า	โตโยต้า	และJapan	Mayday	service	
Co.	Ltd	จดัตัง้บริการกูช้พี	ขึน้เรยีกว่า	D-Call	Net	
ซึง่ช่วยให้ผูร้บัแจ้งเหตตุดัสนิใจได้อย่างรวดเร็ว
จากข้อมลูการเกดิอุบัตเิหตวุ่า	จ�าเป็นต้องส่งยาน
พาหนะ	รถกู้ชีพ	หรือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์
ออกไปรับผู้บาดเจ็บ	ระบบ	D-Call	Net	จะรับ
ข้อมลูทีส่่งออกมาจากรถทีเ่กิดอบุตัเิหตชุนกนั
จนมีถุงลมนิรภัยออกมาโดยอัตโนมัติ	 แล้ว
ประมวลผลข้อมูลนั้นเทียบกับฐานข้อมูล
อบุติัเหตุท่ีรวบรวมไว้กว่า	2.8	ล้านราย	ประเมนิ
สถานการณ์ได้ว่า	น่าจะมีอนัตรายถึงตาย	บาดเจ็บ

ระบบกู้ชีพในญี่ปุ่น ร้ายแรง	หรอืไม่มาก	แล้วทางหน่วยจะรบีส่งยาน
กูช้พีทีเ่หมาะสมออกไปรบัคนเจบ็ทันท	ีความ
รวดเร็วที่ประหยัดเวลาท�าให้คนเจ็บมีโอกาส
รอดชีวิตมากขึ้น	รถยนต์รุ่นใหม่ๆ	จะมีระบบ	
HELPNET	 ที่ให้บริการโดย	 Japan	Mayday	
Service	 เม่ือรถเกิดอุบัติเหตุชนกันจนถุงลม

นิรภัยระเบิดออกมา	มันจะส่งสัญญาณไปยัง
ศนูย์ทันที	่บอกต�าแหน่งด้วย	GPS	และเส้นทาง
ทีจ่ะเดนิทางจากศูนย์ไปยงัจดุเกดิเหต	ุเจ้าหน้าที่

ศูนย์จะติดต่อกับผู้เกิดเหตุ	 และประสานกับ	
ต�ารวจ	 หน่วยกู้ภัยหรือรถดับเพลิงตามความ
จ�าเป็น	เพือ่ให้เดนิทางถงึทีเ่กดิเหตโุดยเร็ว	ระบบ	
D-Call	 ที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อต่อยอดบริการ	
HELPNET	ทีส่่งเพยีงข้อมลูทีเ่กดิเหตุ	แต่ระบบ
ใหม่จะเพิ่มเติมข้อมูลเกียวกับสภาพรถ	 เช่น	
ขนาดความรุนแรงของการชน	 สภาพเข็มขัด
นิรภัย	 ขาดออกหรือไม่	 เพื่อน�าข้อมูลเหล่านี้
ไปเข้าประมวลผลเปรียบเทียบกับเหตุที่เคย
เกิดข้ึนและถูกบันทึกไว้กว่า	 สองล้านกว่า
ข้อมูล	เพื่อประเมินถึงสภาพของการบาดเจ็บ	
ปัจจุบันมีรถหลายย่ีห้อ	 หลายรุ่น	 ที่ได้ติดต้ัง
ระบบ	D-CALL	ไปแล้ว	เช่น	Toyota’s	Land	
cruiser	และ	Crown	รถ	Lexus	หลายรุ่น	รถ	
ฮอนด้า	 Accord	 โดยสามารถส่งข้อมูลผ่าน	
บลูทูต	คาดว่าภายในปี	2560	ในญี่ปุ่นจะมีรถ
ที่ติดตั้งระบบนี้มากกว่า	 ส่ีแสนคัน	 และจะ
ขยายเพิ่มขึ้นให้ระบบคลุมทั้งประเทศต่อไป

	 พรบ.	งบประมาณด้านขนส่งทีห่นากว่า	
1,300	หน้า	มกีารปรบัเปลีย่นนโยบายและกฎ
ข้อบงัคับต่างๆ	มากมาย	อาท	ิทางหลวงระหว่าง
รฐัท่ีเคยใช้โดยไม่เกบ็ค่าผ่านทาง	อาจต้องจ่าย
ค่าผ่านทาง	การรถไฟที่วิ่งระยะทางยาว	จะมี
เอกชนเข้ามาแข่งขนัทางธรุกจิ	ผูร้บัจ้างก่อสร้าง
ทาง	 หรือผู้ผลิตรถยนต์ที่ฝ่าฝืนกฎด้านความ
ปลอดภัยจะถูกลงโทษและทางการปรับอย่าง
หนัก	พรบ	นี้ได้ถูกส่งถึงประธานาธิบดีเพื่อลง
นามประกาศใช้ต่อไป	พรบ	งบ	5	ปีนี้	วงเงิน	
300,000	 ล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการขนส่ง	ท�าให้การวางโครงการ
มคีวามแน่นอนในระยะยาว	แต่กม็กีฎระเบยีบ

	 บริษัท	APCOA		ที่บริหารที่จอดรถที่
สนามบินฮีทโทรว์	 ในลอนดอน	 โดยใช้ระบบ	
APT	 Skidata	 ปรับปรุงลานจอดรถส�าหรับ
เจ้าหน้าที่สนามบินทั้ง	 9	 แห่ง	 และอาคารที่

พรบ. งบประมาณการขนส่งสหรัฐฯผ่านสภา

สนามบินฮีทโทรว์ ปรับปรุงที่จอดรถ

ต่างๆ	ปรบัปรงุแก้ไขด้วย	
เพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภค	ผู้
ผ ลิตรถยนต ์ที่ ไม ่ รีบ

รายงานข้อบกพร่องของรถท่ีผลิตออกมา	และ
เรยีกคนืไปปรับปรงุ	ภายใน	5	วนั	นบัจากตรวจ
พบ	หรอืทราบ	จะถกูปรบัเพิม่จาก	35	ล้านเป็น	
105	ล้านดอลลาร์	ต่อหนึง่เหตกุารณ์	และส�าหรบั
ผู้ที่ทราบถึงข้อบกพร่องของรถ	 แล้วแจ้งต่อ
ทางการ	จะได้รบัรางวลัในการแจ้งถงึร้อยละ	30	
ของค่าปรบั	คนขบัรถทีเ่สพกนัชาจะมีโทษ	ผูใ้ห้
บรกิารรถเช่า	จะถกูยกเลิกกจิการ	หากไม่น�ารถ
ที่ผู้ผลิตเรียกคืนไปซ่อมแซม	หรือไม่ซ่อมแซม
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นยังคงน�าออกให้เช่า	
กิจการรถบรรทุกต ้องกวดขันด ้านความ
ปลอดภัย	 ห้ามวัยรุ ่นเป็นพนักงานขับรถ

บรรทุก	 การลงโทษผู้กระท�าผิดในการใช้รถ
บรรทุก	 ให้เพิ่มค่าปรับ	 แต่ไม่เป็นโทษทาง
อาชญากรรม	การเกบ็ค่าผ่านทางบนทางด่วน
ระหว่างรฐั	อยูร่ะหว่างการท�าโครงการน�าร่อง
ของแต่ละรฐั	เพือ่หาความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้	ส�าหรับการเดินรถไฟ	ทาง	Amtrak		
ท�าก�าไร	300	ล้าน	ในการเดิรรถไฟระยะทาง
สั้น	แต่ขาดทุน	600	ล้าน	ในเส้นทางสายยาว	
จึงลองให้เอกชนเข้ามาท�าแทน	 ในสามเส้น
ทางยาว	 โดยให้ท�าข้อเสนอเข้ามาพิจารณา
โดยที	่ไม่ท�าให้ผูใ้ช้บรกิารต้องรับภาระเพิม่ขึน้	
ซึง่ทาง	Amtrak	ยนิด	ีทีไ่ม่สามารถหยดุเดนิรถ
ไฟระยะทางยาวได้	เพราะตดิทีท่างท้องถิน่ไม่
ยอมให้เลิกเดินรถไฟระยะทางยาว

จอดรถช่ัวคราวส�าหรับผู ้มาใช้
บรกิารจ�านวน	1,580	ช่องจอด	ใน

ลานจอดส�าหรบัเจ้าหน้าทีส่นามบนิทีม่มีากถงึ	
34,000	คนนั้น	ได้ท�าการติดตั้งเสาและระบบ
ทางเข้าท่ีช่องทางเข้าที่จอดรถ	 เป็นระบบรับ
ส่งสัญญาณคล่ืนวิทยุ	 เพื่อระบุว่ารถที่จะเข้า

จอดมสีทิธิใ์ช้บรกิารหรอืไม่	ผูใ้ช้บรกิารใช้การ์ด
แสดงตนทั้งขาเข้าและออก	 เพ่ือให้รู้ว่ารถคัน
ใดใช้ที่จอด	นานเท่าไร	และเพื่อเป็นข้อมูลใน
การบริหารจัดการท่ีจอดรถให้มีประสิทธิ์ผล
สงูสดุ	ส�าหรบัอาคารท่ีจอดรถชัว่คราว	จ�าเป็น
ต้องบริหารจัดการให้มีรถเข้าจอดมากที่สุด	
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หารายได้ทางใหม่

งานวิจัยค่าใช้จ่ายเดินรถ

เวบช่วยผู้สูงวัยในการใช้รถ

และมีการหมุนเวียนใช้ที่จอดให้มากที่สุดด้วย	
จึงมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบและให้รถ
ผ่านเข้าจอดตามจุดเข้า	6	แห่ง	และจุดออก	7	
แห่ง	ระบบช่วยให้การใช้พื้นที่จอดรถชั่วคราว
มีความคล่องตัว	รวดเร็ว	และเข้าถึงที่จอดได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว	 ด้วยการให้สัญญาณไฟ	
แดง	 ไฟ	 เขียว	 มีตัวตรวจจับป้ายทะเบียนรถ
เพื่อความปลอดภัยและท�าให้การระบายรถ
รวดเรว็	ไม่มหีางแถวยาว	ระบบจ่ายค่าจอดรถ
มทีัง้แบบเงินสด	9	ช่อง	และแบบใช้เคดติการ์ด	
3	ช่อง	ด้วยระบบที่ติดตั้งใหม่	จะมีการตรวจ
สอบสภาพของพืน้ทีจ่อดรถ	เพือ่ทราบปัญหา	
และรีบท�าการแก้ไข	 ผู้ใช้ท่ีจอด	 เมื่อมีปัญหา	
สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้า
หน้าที่ได้ผ่านระบบนี้

	 กรมทางรัฐ	คาโรไลน่าใต้	 ได้คิดวิธีหา
รายได้มาจุนเจือ	 ค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษา
ทางหลวง	โดยคณะกรรมการท่ีพจิารณาเรือ่งนี้
เสนอให้	ปล่อยเช่าพืน้ทีข่องกรมทาง	เพือ่การ
โฆษณา	หรือติดป้ายโฆษณา	บนยานพาหนะ	
เวบไซต์ของกรม	 โดยได้แนวคิดมาจากกรม
ทางรัฐคาโรไลน่าเหนือ	และรัฐอื่นๆ	ที่ท�ามา
แล้วอย่างได้ผล	 อีกแนวทางในการหารายได	้
คอืการเรยีกเกบ็เงนิจากผูฝ่้าฝืนฝ่าด่านเก็บเงิน	

	 Federal	 Highway	 Administration,	
FHWA.	 ได้มอบให้มหาวิทยาลัยเนวาด้า	
ท�าการศึกษาค่าใช้จ่ายการเดินรถ	 ที่ยังไม่มี
การปรับปรุงมากกว่า	30	ปี	ภายใต้โครงการ		
Reno’s	 renewed	 Pavements	 /	 material	
Program		เพื่อให้ได้ค่าใช้จ่ายการเดินรถที่ทัน
สมัยและน�ามาใช้ในการวิเคราะห์โครงข่าย
ทางหลวงให้ถูกต้องมากข้ึน	 โดยร่วมกับศูนย	์
Western	 regional	 Superpave	 Center.	 ซึ่ง
ท�าการศึกษาวิวัฒนาการของผิวทาง	 ทั้งผิว
ทางลาดยางและผวิทางคอนกรตี	ใช้โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ด้านการบรหิารจดัการทางหลวง	
ข้อมูลต่างๆ	 ที่เกี่ยวกับผิวทาง	 Superpave	
หรือผิวทางที่ต้องรับน�้าหนักสูงมาก	 รวมถึง
การใช้ห้องทดลองเพื่อศึกษาวิเคราะห์วัสดุ
ก่อสร้างทางต่างๆ	เพือ่น�ามาก่อสร้างโครงสร้าง
ผิวทาง	 และใช้ออกแบบส่วนผสมมวลรวม
ก่อสร้างผิวทาง	 เพื่อให้ได้ผิวทางที่เหมาะสม	
คุ้มค่า	ทนทานและใช้งานได้นานในทุกสภาพ
แวดล้อม	โครงการวิจัยนี้นาน	5	ปี	ประกอบ
ด้วยวศิวกรโยธา	วศิวกรด้านขนส่ง	ศนูย์ทดสอบ
สมรรถนะรถยนต์	 และบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์
ตรวจทดสอบผวิทางรวมทัง้ผูเ้ชีย่วชาญในการ
วิเคราะห์	การวิจัยนี้	จะหาค่าใช้จ่ายเดินรถที่
ค�านึงถึงปัจจัย	 วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี
รถยนต์	 ความเร็วของรถ	 การบริหารจัดการ
จราจร	และการขับขี่รถใน	30	ปีที่ผ่านมา	รวม
ทัง้รถยนต์ประเภทไฮบรดิ	รถใช้พลงังานไฟฟ้า	
และชนิดกบัสภาพของผวิทางด้วย		ดงันัน้สตูร

ที่อยู่รัฐอื่นๆ	ซึ่งมียอดเงินสูงมากถึง	75,000	
ดอลลาร์	จึงจ�าเป็นต้องได้รับอ�านาจจากสภา
รฐัให้ตดิต่อประสานกบัรฐัอืน่ๆ	เพือ่เรียกเกบ็
ค่าปรับนี้	 ส�าหรับคนในรัฐที่ฝ่าฝืนหากมีค่า
ปรับสูงกว่า	 300	ดอลลาร์	 ก็ให้อ�านาจระงับ
การต่อทะเบยีนได้	เพราะจ�านวนผูฝ่้าฝืนในรฐั
เองก็มีปริมาณมากอย่างคาดไม่ถึง	 นอกจาก
แนวทางดังกล่าวแล้ว	ยังมีข้อเสนออื่นๆ	อีก	
15	ข้อ	ซึง่ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากการท�า
ประชาพิจารณ์ก่อน	3	ข้อ

ในการค�านวณค่าใช้จ่ายการเดนิรถต้องเกีย่วข้อง
กบัปัจจัยดงักล่าวข้างต้น	และต้องหาค่าใช้จ่าย
ที่ความเร็วรถ	สภาพการจราจร	ลักษณะของ
ถนนและเทคโนโลยีของรถยนต์	 ต่างๆด้วย	
การหาค่าใช้จ่ายเดินรถนี้	มักต้องปรับปรุงทุก	
20	–	30	ปี	ซึ่งครั้งหลังสุดได้ท�าไปเมื่อ30	กว่า
ปีมาแล้ว	การวิจัยนี้	คงเน้นที่ผิวทางลาดยาง
ซึ่งมีสัดส่วนถึง	 90%	 ของถนนในสหรัฐฯที่มี
อยู่	 2.5	 ล้านไมล์	 ภายใต้อุณหภูมิ	 สภาพ
อากาศ	และน�า้หนกัของยวดยานต่างๆ	ข้อมลู
จากผลงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ประเมินผลรายได้	 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ	
รวมทั้งขนาดและน�้าหนักของรถบรรทุก	 ที่จะ
น�ามาใช้ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการก�าหนด
ลกัษณะของรถบรรทกุ	การศึกษาขัน้ต่อไป	จะ
พิจารณาถึงสภาพความหยาบของผิวทางต่อ
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง		หล่อลื่น	การสึกหรอ
ของยางรถยนต์	ค่าซ่อมแซมบ�ารุงรักษา

	 รัฐมิชิแกน	 มีประชากรสูงวัยมากเป็น
อันดับ	8	ของประเทศ	ประชากรอายุ	65	ปี	
ขึน้ไปซึง่มจี�านวนถงึร้อยละ	14	ของประชากร
ทั้งรัฐเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	ท�าให้ประชากรสูง
วัยที่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เพ่ิมขึ้นมากถึง	
30	%	จากเมื่อสิบปีที่ผ่านมา		คือเมื่อปี	2549	
มีอยู่	 1,049,582	 ราย	 จนปัจจุบันมีจ�านวน	
1,382,133	ราย	ทางการจึงเปิดเวบไซต์ที่มีข้อ
แนะน�าผู ้สูงวัยให้ยังคงใช้รถยนต์ได้อย่าง
ปลอดภยั	เพือ่ให้เขาเหล่านัน้ไม่ต้องพึง่พาคน
อื่นๆ	 ในการเดินทาง	 ขณะเดียวกันก็มีข้อ
แนะน�าให้ผูท้ีค่ดิจะเลกิใช้รถส่วนตวัในการเดนิ
ทางด้วย	 ในเวบมีแบบฝึกหัดให้ผู้สูงวัยตรวจ
สอบสมรรถภาพในการขับรถยนต์	 แล้วช้ีให้

เห็นถึงข้อบกพร่องที่เขาต้องระวัง	 แนะน�า
สถานทีส่อนให้ผูส้งูวัยในการใช้หรือขบัรถรวม
ทั้งยุทธศาสตร์ในการขับรถให้ปลอดภัยต่อไป
ได้ยาวนานที่สุด	 มีการแนะน�าถึงระบบขนส่ง
สาธาณะที่มีอยู่ในชุมชน	 เพื่อผู้สูงวัย	 หรือผู้
ดแูลจะใช้เพือ่เดนิทางไปทีต่่างๆ	คนส่วนมาก
วางแผนเกษียณในด้านต่างๆ	 ทั้งการเงิน	

สุขภาพ	 การเดินทางก็เป็นเร่ืองหน่ึงที่ต้อง
วางแผนด้วย	 เพราะวันหนึ่งเราจะไม่สามารถ
ขบัรถเองได้	ทัง้นี	้เวบไซต์นีมุ่้งให้ความปลอดภัย
ต่อผูส้งูวยัและคนอืน่ทีใ่ช้ถนนร่วมกนั	เป็นการ
ร่วมมอืกนัระหว่าง	กรมคมนาคมมชิแิกน	ผูว่้าการ
รัฐ	 ต�ารวจรัฐ	 และองค์กรเอกชนอีกหลาย
องค์กร	 เป็นความภูมิใจที่ได้จัดตั้งเวบน้ีข้ึน	
ท�าให้ผู ้ใช้ทางทุกคนปลอดภัย	 แม้จะยาก

ล�าบากในการหาข้อมูล	 ข้อแนะน�ามาให้ผู้ชม
เข้าใจและเกิดความปลอดภัย	โดยเฉพาะผู้สูง
วยั	ทีจ่ะต้องเกีย่วข้องกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วกบั	
การประกันสุขภาพ	 การบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง	การให้การดูแลผู้สูงวัย	ที่ยังต้องใช้
รถยนต์ด้วยตนเอง
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	 หลังเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารของ
รสัเซยี	เครือ่งแอร์บสั	A321	ถกูวางระเบดิโดย
กลุ่ม	 ISIS	จนเครื่องบินระเบิดกลางอากาศที่
ความสูง	 33,000	ฟุต	 และตกที่แหลมไซไนย์	
อยิีปต์	มผีูเ้สยีชวีติรวม	224	คน	ทางสภาสหรฐัฯ
สั่งให้หน่วยงานความม่ันคงภายในประเทศ
ตรวจเข้มสนามบินต้นทางในต่างประเทศท่ีมี

สภาสหรัฐฯให้ตรวจเข้มสนามบินต่างชาติ ที่มีเครื่องบินบินเข้าสหรัฐฯ

เครือ่งบนิบนิเข้าสหรฐัฯ	และจะมีการสอบถาม
หน่วยงานความมั่นคงภายในประเทศ	 และ
องค์กร	 ICAO	 ถึงมาตรการที่จะป้องกันเหตุ	
เพราะมนัส�าคญัและจ�าเป็นต่อความปลอดภยั
ของผู้โดยสารและประเทศ	นี่เป็นเหตุผลหนึ่ง

ทีป่ระเทศไทยต้องถกูองค์กรก�ากับการบนิของ

ประเทศต่างๆเข้ามาตรวจสอบถงึมาตรการใน
การก�ากบัดแูลรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของ
สนามบิน	 การตรวจสอบให ้ใบอนุญาต
ประกอบกจิการการบิน		การตรวจสอบสภาพ
ความปลอดภัยของเครื่องบิน	เพื่อให้มั่นใจว่า	
จะไม่มีผู้ก่อการร้ายแฝงตัวมากับเครื่องบิน	
และเครื่องบินทุกล�าก่อนขึ้นบินได้ผ่านการ
ตรวจสภาพแล้วอย่างถกูต้องตามมาตรฐานว่า
มีความปลอดภัยทั้งจากการก่อวินาศกรรม
และจากอุปกรณ์ช้ินส่วนเครื่องยนต์ที่ต้อง
เปลี่ยนตามอายุการใช้งานอย่างแน่นอน

	 	 หนุ ่มอังกฤษเข้าร ่วมวิ่ง
แข่งขนัมาราธอนในเมอืงแมนเชสเตอร์	

ระยะทาง	42	กิโลเมตร	เขาใช้เวลาวิ่งแข่งขัน
จนเข้าเส้นชัยในเวลา	5	ชัว่โมง	11	นาท	ีแต่แล้ว
ก็ต้องตกใจเม่ือหาไม่พบรถ	 Saab	 93	 sport	
ของเขาทีจ่อดไว้ทีไ่หนกจ็�าไม่ได้	ใช้เวลาหาอยู่
หลายชั่วโมง	ยอมลงทุนเดินย้อนกลับไปตาม
ทางแข่งขันจนถึงจุดเริ่มต้นก็ไม่พบ	จ้างแท๊กซี่
วนหาอยูอ่กีกว่า	40	นาทกีไ็ม่เหน็วีแ่ววของรถ	
สุดท้ายต้องไปแจ้งความที่สถานีต�ารวจ	 ก่อน
นัง่รถไฟกลบับ้านทีอ่ยูแ่ถบ	มดิแลนด์	ทางการ
เมืองแมนเชสเตอร์ได้ช่วยติดตามหา	 แต่ก็ไม่
พบ	ไม่ปรากฎว่ามรีถทีถ่กูลากหรอืถกูล๊อกล้อ
นั้นตรงกับรถของหนุ่มนั้น	 นับเป็นเหตุการณ์
ที่น่าเสียใจมาก	คราวหน้าคงต้องติดโทรศัพท์
เพื่อถ่ายรูปที่จอดรถไว้	หรือใส่ไว้ในรถเพื่อให้

	 ในอังกฤษ	 เม่ือเดือนตุลาคมที่ผ่าน
มา	โรงแรม	Swallows	ใน	Gateshead	

ได้ให้ที่พักฟรีแก่คนนอนกรน	จ�านวน	11	คน	
เพื่อพิสูจน์ว่า	 โรงแรมมีห้องที่สามารถเก็บ
เสียงได้ดีเพียงใด	 โดยทางโรงแรมจะบันทึก
เสียงกรนท่ีดังรอดออกมาจากห้องทุกห้อง	
และจะมอบรางวลัให้แก่คนทีน่อนกรนดงัทีส่ดุ
ด้วย	****	โอโห	ขนาดห้องเก็บเสยีงอย่างดแีล้ว	
ถ้ายังมีคนกรนจนเสียงดังรอดออกมาจนได้
รางวัล	ย่อมแสดงกรนดังสนั่นทุ่งแน่นอน

นายมิเชล	สมิดต์	วัย	29	ปี	เจ็บใจมาก
ทีม่ขีโมยเข้าไปขโมยของๆเขาในบ้าน	

จงึตดิตัง้กล้องวดีิโอเพือ่จบัภาพขโมยทีเ่ข้ามา
ขโมยของ	 และก็ได้ผล	 วิดีโอจับภาพขโมยได้	
นายมิเชลจึงน�าวิดีโอน้ีไปแจ้งความให้ต�ารวจ
ตามจบัขโมยด้วย	เมือ่ต�ารวจตรวจดเูทปวิดโีอ
แล้ว	กลับจับตัวนายมิเชลไว้ก่อน	เพราะสิ่งที่
ขโมยไปจากเขาเป็นกล่องท่ีปลุกต้นกันชาไว้
จ�านวน	8	ต้น		เขาถูกตั้งข้อหามียาเสพติดไว้
ในครอบครอง	****	ก็ไม่รู้ว่าฉลาดหรือโง่สุดๆ
นะ	ที่ถ่ายวิดีโอคนขโมยกันชาของตัวแล้วเอา
ไปแจ้งความต�ารวจนั้นนะ	คนงานท�าความสะอาดท่อระบายน�า้

ภายหลังวิกฤติน�้าท่วมถนนผ่านไปใน
เมอืง	อเลก็ซานเดยี		พวกเขาต้องลากเอาก้อน
เส้นผมก้อนใหญ่มากหนักราว	 200	 ปอนด์
ออกมาจากบ่อพัก	 คนงานคนหนึ่งกล่าวว่า	

บอกพิกัด	GPS	****	ข่าวไม่ได้บอกด้วยว่าเขา
ได้รางวัลอะไรด้วยหรือไม่	 หรือว่าเขาขี้ลืม
ขนาดหนัก	 คือไม่ได้ขับรถมาหรอก	 และเม่ือ
กลบัไปบ้านแล้ว	รถจอดอยูท่ี่บ้านน่ันเอง	และ
ลืมที่จะแจ้งกลับไปยังต�ารวจอีกด้วย

พวกเขาไม่นึกว่ามันเป็นเส้นผม	 ทีแรกคิดว่า
เป็นซากแกะตายซะอีก	****	บริเวณนั้นน่าจะ
มีร้านตัดผมหรือท�าผมผู้หญิงอยู่จ�านวนมาก
แน่	 	ไม่งั้นแล้ว	คนแถวนั้น	ต้องมีคนหัวล้าน
มากแน่นอน	ถึงมีผมล่วงมากขนาดนี้


