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เครื่องหมายจราจรซิกแซก

ไฟคริสมาสต์อันตรายต่อการบิน

ในรัฐเวอร์จิเนีย กรมคมนาคมรัฐได้
ทดลองตีเส้นเครือ่ งหมายจราจรเป็นเส้นซิกแซก

ทีข่ อบผิวทาง และบนผิวทางบนถนน 11 แห่ง เพือ่
เตือนผูใ้ ช้รถยนต์ให้ระวังคนขีจ่ กั รยานและคน
เดินข้ามทาง ภายหลังการทดลองใช้นานกว่าปี
ผลเป็นทีน่ า่ พอใจมาก น่าจะน�ำเข้าไว้ในคูม่ อื การ
ใช้เครือ่ งหมายจราจร เครือ่ งหมายซิกแซกนี้ ช่วย
ชะลอความเร็วรถ คนใช้รถมีการระวังมากขึน้
ต่อคนขี่จักรยานและคนข้ามทาง หลังทดลอง
ใช้ ม าหนึ่ ง ปี คนใช้ ถ นนเคยชิ น และรู ้ จั ก
เครือ่ งหมายนีด้ ี มันประหยัดใช้งานได้ผลดีกว่า
ไฟกระพริ บ ที่ ติ ด ตั้ ง ข้ า งบนหรื อ ข้ า งทาง
เครือ่ งหมายซิกแซกนีเ้ อาตัวอย่างมาจากยุโรป

และมีใช้ในอเมริกาไม่กี่แห่ง เช่น ฮาวาย อ๊อต
ตาวา และออนโตรีโอ้ ทางหลวงทีน่ ำ� มาทดลองนี้
ยาว 45 ไมล์ เคยมีอบุ ตั เิ หตุรถชนคนขีจ่ กั รยาน
21 ครัง้ และชนคนเดินข้ามทาง 2 ครัง้ การทดลอง
ใช้งานนี้ มีการตรวจวัดความเร็วรถด้วยเรด้า
ตลอดทั้งปี และมีการสอบถามผู้ใช้ทางผ่าน
ระบบ on line ปรากฎว่า กว่าร้อยละ 65 บอกว่า
เขาระวังมากขึน้ และชะลอความเร็วลงเมือ่ เห็น
เครื่องหมายนี้ อีก 48% บอกว่าชอบระบบนี้
เครื่องหมายซิกแซกนี้ พวกขับขี่จักรยานชอบ
มากและประชากรกว่าร้อยละ 71 บอกว่ามีผล
ต่อพฤติกรรมของคนขับรถ รถทีเ่ ห็นเครือ่ งหมาย
นีจ้ ะชะลอความเร็วหรือหยุดให้คนข้ามทางไป
ก่อน

แผนที่ฉบับรับ AEC 2559 มีจำ�หน่ายแล้ว

FAA ก�ำลังตรวจสอบดูวา่ แสงไฟประดับ
ในโอกาสคริสมาสต์ ทางเหนือของรัฐเท๊กซัส
เป็นอันตรายการเดินอากาศของเครื่องบิน
หรือไม่ หลังได้รบั รายงานจากนักบินหลายคน
ว่า แสงเลเซอร์ที่ใช้ประดับนั้นรบกวนการบิน
นับเป็นครั้งแรกที่มีการร้องเรียนเช่นนี้ ทาง
ต�ำรวจได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ขนึ้ บินตรวจหาแหล่ง
ทีม่ าของแสงเลเซอร์ ก็พบว่ามาจากบ้านเรือน
ทีห่ า่ งสนามบินออกไปราว 22 ไมล์ เจ้าของบ้าน
คงไม่ทราบว่าแสงเลเซอร์ที่เขาเอามาประดับ
นัน้ เป็นอันตรายต่อผูอ้ นื่ โดยเฉพาะเครือ่ งบิน
โบอิ้ ง 737 ที่ บิ น อยู ่ ที่ ร ะดั บ 13,000 ฟุ ต
การกระท�ำอย่างนี้ อยู่ที่ความมุ่งหมาย เขา
คงไม่มุ่งท�ำร้ายต่อเครื่องบิน และเมื่อทราบ
จาก FAA แล้วปิดแสง หรือเบนทิศทางแสงให้
ส่องไปทีบ่ า้ น ไม่ขนึ้ ไปบนฟ้า ก็ไม่ถอื ว่าท�ำผิด
กฎหมายอาญา ดังนั้น ทาง FAA ควรจะแจ้ง
ให้พวกทีซ่ อ้ื แสงเลเซอร์มาประดับทราบถึงภัย

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
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ของมัน ทีจ่ ะมีตอ่ ชีวติ ของผูโ้ ดยสารเครือ่ งบิน
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนอื่น และเขา
เองอาจถูกฟ้องศาลฐานท�ำร้ายผูอ้ นื่ โทษหนัก
ทั้งปรับทั้งจ�ำคุก นึกว่าจะมีแต่โคมลอยของ
ไทยในเทสกาลลอยกระทงเท่านั้น ที่รบกวน
การบิน

ระบบกู้ชีพในญี่ปุ่น
เมื่อมีอุบัติเหตุรถยนต์บนถนนเกิดขึ้น
หากส่งไปถึงแพทย์ชา้ ไปเพียงวินาทีอาจหมายถึง
ชีวติ ของผูบ้ าดเจ็บ ในญีป่ นุ่ จึงใช้เทคโนโลยีการ
สือ่ สารระหว่างรถยนต์มาช่วยในการกูช้ พี โดย
Emergency Medical Network of Helicopter
and Hospital (HEM-NET) ร่วมกับผูผ้ ลิตรถยนต์
ฮอนด้า โตโยต้า และJapan Mayday service
Co. Ltd จัดตัง้ บริการกูช้ พี ขึน้ เรียกว่า D-Call Net
ซึง่ ช่วยให้ผรู้ บั แจ้งเหตุตดั สินใจได้อย่างรวดเร็ว
จากข้อมูลการเกิดอุบตั เิ หตุวา่ จ�ำเป็นต้องส่งยาน
พาหนะ รถกู้ชีพ หรือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์
ออกไปรับผู้บาดเจ็บ ระบบ D-Call Net จะรับ
ข้อมูลทีส่ ง่ ออกมาจากรถทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุชนกัน
จนมีถุงลมนิรภัยออกมาโดยอัตโนมัติ แล้ว
ประมวลผลข้ อ มู ล นั้ น เที ย บกั บ ฐานข้ อ มู ล
อุบตั เิ หตุทรี่ วบรวมไว้กว่า 2.8 ล้านราย ประเมิน
สถานการณ์ได้วา่ น่าจะมีอนั ตรายถึงตาย บาดเจ็บ

ร้ายแรง หรือไม่มาก แล้วทางหน่วยจะรีบส่งยาน
กูช้ พี ทีเ่ หมาะสมออกไปรับคนเจ็บทันที ความ
รวดเร็วที่ประหยัดเวลาท�ำให้คนเจ็บมีโอกาส
รอดชีวิตมากขึ้น รถยนต์รุ่นใหม่ๆ จะมีระบบ
HELPNET ที่ให้บริการโดย Japan Mayday
Service เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุชนกันจนถุงลม

นิรภัยระเบิดออกมา มันจะส่งสัญญาณไปยัง
ศูนย์ทนั ที่ บอกต�ำแหน่งด้วย GPS และเส้นทาง
ทีจ่ ะเดินทางจากศูนย์ไปยังจุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่
ต่างๆ ปรับปรุงแก้ไขด้วย
เพือ่ คุม้ ครองผูบ้ ริโภค ผู้
ผลิ ต รถยนต์ ที่ ไ ม่ รี บ
รายงานข้อบกพร่องของรถทีผ่ ลิตออกมา และ
เรียกคืนไปปรับปรุง ภายใน 5 วัน นับจากตรวจ
พบ หรือทราบ จะถูกปรับเพิม่ จาก 35 ล้านเป็น
105 ล้านดอลลาร์ ต่อหนึง่ เหตุการณ์ และส�ำหรับ
ผู้ที่ทราบถึงข้อบกพร่องของรถ แล้วแจ้งต่อ
ทางการ จะได้รบั รางวัลในการแจ้งถึงร้อยละ 30
ของค่าปรับ คนขับรถทีเ่ สพกันชาจะมีโทษ ผูใ้ ห้
บริการรถเช่า จะถูกยกเลิกกิจการ หากไม่นำ� รถ
ที่ผู้ผลิตเรียกคืนไปซ่อมแซม หรือไม่ซ่อมแซม
ความเสียหายที่เกิดขึ้นยังคงน�ำออกให้เช่า
กิ จ การรถบรรทุ ก ต้ อ งกวดขั น ด้ า นความ
ปลอดภั ย ห้ า มวั ย รุ ่ น เป็ น พนั ก งานขั บ รถ

บรรทุก การลงโทษผู้กระท�ำผิดในการใช้รถ
บรรทุก ให้เพิ่มค่าปรับ แต่ไม่เป็นโทษทาง
อาชญากรรม การเก็บค่าผ่านทางบนทางด่วน
ระหว่างรัฐ อยูร่ ะหว่างการท�ำโครงการน�ำร่อง
ของแต่ละรัฐ เพือ่ หาความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ ส�ำหรับการเดินรถไฟ ทาง Amtrak  
ท�ำก�ำไร 300 ล้าน ในการเดิรรถไฟระยะทาง
สั้น แต่ขาดทุน 600 ล้าน ในเส้นทางสายยาว
จึงลองให้เอกชนเข้ามาท�ำแทน ในสามเส้น
ทางยาว โดยให้ท�ำข้อเสนอเข้ามาพิจารณา
โดยที่ ไม่ทำ� ให้ผใู้ ช้บริการต้องรับภาระเพิม่ ขึน้
ซึง่ ทาง Amtrak ยินดี ทีไ่ ม่สามารถหยุดเดินรถ
ไฟระยะทางยาวได้ เพราะติดทีท่ างท้องถิน่ ไม่
ยอมให้เลิกเดินรถไฟระยะทางยาว

จอดรถชั่ ว คราวส� ำ หรั บ ผู ้ ม าใช้
บริการจ�ำนวน 1,580 ช่องจอด ใน
ลานจอดส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ นามบินทีม่ มี ากถึง
34,000 คนนั้น ได้ท�ำการติดตั้งเสาและระบบ
ทางเข้าที่ช่องทางเข้าที่จอดรถ เป็นระบบรับ
ส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ เพื่อระบุว่ารถที่จะเข้า

จอดมีสทิ ธิใ์ ช้บริการหรือไม่ ผูใ้ ช้บริการใช้การ์ด
แสดงตนทั้งขาเข้าและออก เพื่อให้รู้ว่ารถคัน
ใดใช้ที่จอด นานเท่าไร และเพื่อเป็นข้อมูลใน
การบริหารจัดการที่จอดรถให้มีประสิทธิ์ผล
สูงสุด ส�ำหรับอาคารทีจ่ อดรถชัว่ คราว จ�ำเป็น
ต้องบริหารจัดการให้มีรถเข้าจอดมากที่สุด

พรบ. งบประมาณการขนส่งสหรัฐฯผ่านสภา
พรบ. งบประมาณด้านขนส่งทีห่ นากว่า
1,300 หน้า มีการปรับเปลีย่ นนโยบายและกฎ
ข้อบังคับต่างๆ มากมาย อาทิ ทางหลวงระหว่าง
รัฐทีเ่ คยใช้โดยไม่เก็บค่าผ่านทาง อาจต้องจ่าย
ค่าผ่านทาง การรถไฟที่วิ่งระยะทางยาว จะมี
เอกชนเข้ามาแข่งขันทางธุรกิจ ผูร้ บั จ้างก่อสร้าง
ทาง หรือผู้ผลิตรถยนต์ที่ฝ่าฝืนกฎด้านความ
ปลอดภัยจะถูกลงโทษและทางการปรับอย่าง
หนัก พรบ นี้ได้ถูกส่งถึงประธานาธิบดีเพื่อลง
นามประกาศใช้ต่อไป พรบ งบ 5 ปีนี้ วงเงิน
300,000 ล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการขนส่ง ท�ำให้การวางโครงการ
มีความแน่นอนในระยะยาว แต่กม็ กี ฎระเบียบ

สนามบินฮีทโทรว์ ปรับปรุงที่จอดรถ
บริษัท APCOA  ที่บริหารที่จอดรถที่
สนามบินฮีทโทรว์ ในลอนดอน โดยใช้ระบบ
APT Skidata ปรับปรุงลานจอดรถส�ำหรับ
เจ้าหน้าที่สนามบินทั้ง 9 แห่ง และอาคารที่
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ศูนย์จะติดต่อกับผู้เกิดเหตุ และประสานกับ
ต�ำรวจ หน่วยกู้ภัยหรือรถดับเพลิงตามความ
จ�ำเป็น เพือ่ ให้เดินทางถึงทีเ่ กิดเหตุโดยเร็ว ระบบ
D-Call ที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อต่อยอดบริการ
HELPNET ทีส่ ง่ เพียงข้อมูลทีเ่ กิดเหตุ แต่ระบบ
ใหม่จะเพิ่มเติมข้อมูลเกียวกับสภาพรถ เช่น
ขนาดความรุนแรงของการชน สภาพเข็มขัด
นิรภัย ขาดออกหรือไม่ เพื่อน�ำข้อมูลเหล่านี้
ไปเข้าประมวลผลเปรียบเทียบกับเหตุที่เคย
เกิ ด ขึ้ น และถู ก บั น ทึ ก ไว้ ก ว่ า สองล้ า นกว่ า
ข้อมูล เพื่อประเมินถึงสภาพของการบาดเจ็บ
ปัจจุบันมีรถหลายยี่ห้อ หลายรุ่น ที่ได้ติดตั้ง
ระบบ D-CALL ไปแล้ว เช่น Toyota’s Land
cruiser และ Crown รถ Lexus หลายรุ่น รถ
ฮอนด้า Accord โดยสามารถส่งข้อมูลผ่าน
บลูทูต คาดว่าภายในปี 2560 ในญี่ปุ่นจะมีรถ
ที่ติดตั้งระบบนี้มากกว่า สี่แสนคัน และจะ
ขยายเพิ่มขึ้นให้ระบบคลุมทั้งประเทศต่อไป

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย

สมัครเป็นสมาชิกสมาคมทางหลวงได้ตามที่อยู่ของสมาคม
ตลอดชีพ เพียง 800 บาท

และมีการหมุนเวียนใช้ที่จอดให้มากที่สุดด้วย
จึงมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบและให้รถ
ผ่านเข้าจอดตามจุดเข้า 6 แห่ง และจุดออก 7
แห่ง ระบบช่วยให้การใช้พื้นที่จอดรถชั่วคราว
มีความคล่องตัว รวดเร็ว และเข้าถึงที่จอดได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยการให้สัญญาณไฟ
แดง ไฟ เขียว มีตัวตรวจจับป้ายทะเบียนรถ
เพื่อความปลอดภัยและท�ำให้การระบายรถ
รวดเร็ว ไม่มหี างแถวยาว ระบบจ่ายค่าจอดรถ
มีทงั้ แบบเงินสด 9 ช่อง และแบบใช้เคดิตการ์ด
3 ช่อง ด้วยระบบที่ติดตั้งใหม่ จะมีการตรวจ
สอบสภาพของพืน้ ทีจ่ อดรถ เพือ่ ทราบปัญหา
และรีบท�ำการแก้ไข ผู้ใช้ที่จอด เมื่อมีปัญหา
สามารถติ ด ต่ อ ขอความช่ ว ยเหลื อ จากเจ้ า
หน้าที่ได้ผ่านระบบนี้

หารายได้ทางใหม่
กรมทางรัฐ คาโรไลน่าใต้ ได้คิดวิธีหา
รายได้มาจุนเจือ ค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษา
ทางหลวง โดยคณะกรรมการทีพ่ จิ ารณาเรือ่ งนี้
เสนอให้ ปล่อยเช่าพืน้ ทีข่ องกรมทาง เพือ่ การ
โฆษณา หรือติดป้ายโฆษณา บนยานพาหนะ
เวบไซต์ของกรม โดยได้แนวคิดมาจากกรม
ทางรัฐคาโรไลน่าเหนือ และรัฐอื่นๆ ที่ท�ำมา
แล้วอย่างได้ผล อีกแนวทางในการหารายได้
คือการเรียกเก็บเงินจากผูฝ้ า่ ฝืนฝ่าด่านเก็บเงิน

ในการค�ำนวณค่าใช้จา่ ยการเดินรถต้องเกีย่ วข้อง
กับปัจจัยดังกล่าวข้างต้น และต้องหาค่าใช้จา่ ย
ที่ความเร็วรถ สภาพการจราจร ลักษณะของ
ถนนและเทคโนโลยีของรถยนต์ ต่างๆด้วย
การหาค่าใช้จ่ายเดินรถนี้ มักต้องปรับปรุงทุก
งานวิจัยค่าใช้จ่ายเดินรถ
20 – 30 ปี ซึ่งครั้งหลังสุดได้ท�ำไปเมื่อ30 กว่า
Federal Highway Administration, ปีมาแล้ว การวิจัยนี้ คงเน้นที่ผิวทางลาดยาง
FHWA. ได้ ม อบให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เนวาด้ า ซึ่งมีสัดส่วนถึง 90% ของถนนในสหรัฐฯที่มี
ท�ำการศึกษาค่าใช้จ่ายการเดินรถ ที่ยังไม่มี อยู่ 2.5 ล้านไมล์ ภายใต้อุณหภูมิ สภาพ
การปรับปรุงมากกว่า 30 ปี ภายใต้โครงการ   อากาศ และน�ำ้ หนักของยวดยานต่างๆ ข้อมูล
Reno’s renewed Pavements / material จากผลงานวิ จั ย นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การ
Program  เพื่อให้ได้ค่าใช้จ่ายการเดินรถที่ทัน ประเมินผลรายได้ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สมัยและน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์โครงข่าย รวมทั้งขนาดและน�้ำหนักของรถบรรทุก ที่จะ
ทางหลวงให้ถูกต้องมากขึ้น โดยร่วมกับศูนย์ น�ำมาใช้ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการก�ำหนด
Western regional Superpave Center. ซึ่ง ลักษณะของรถบรรทุก การศึกษาขัน้ ต่อไป จะ
ท�ำการศึกษาวิวัฒนาการของผิวทาง ทั้งผิว พิจารณาถึงสภาพความหยาบของผิวทางต่อ
ทางลาดยางและผิวทางคอนกรีต ใช้โปรแกรม การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง  หล่อลื่น การสึกหรอ
คอมพิวเตอร์ดา้ นการบริหารจัดการทางหลวง ของยางรถยนต์ ค่าซ่อมแซมบ�ำรุงรักษา
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับผิวทาง Superpave
หรือผิวทางที่ต้องรับน�้ำหนักสูงมาก รวมถึง
เวบช่วยผู้สูงวัยในการใช้รถ
การใช้ห้องทดลองเพื่อศึกษาวิเคราะห์วัสดุ
รัฐมิชิแกน มีประชากรสูงวัยมากเป็น
ก่อสร้างทางต่างๆ เพือ่ น�ำมาก่อสร้างโครงสร้าง
ผิวทาง และใช้ออกแบบส่วนผสมมวลรวม อันดับ 8 ของประเทศ ประชากรอายุ 65 ปี
ก่อสร้างผิวทาง เพื่อให้ได้ผิวทางที่เหมาะสม ขึน้ ไปซึง่ มีจำ� นวนถึงร้อยละ 14 ของประชากร
คุ้มค่า ทนทานและใช้งานได้นานในทุกสภาพ ทั้งรัฐเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�ำให้ประชากรสูง
แวดล้อม โครงการวิจัยนี้นาน 5 ปี ประกอบ วัยที่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เพิ่มขึ้นมากถึง
ด้วยวิศวกรโยธา วิศวกรด้านขนส่ง ศูนย์ทดสอบ 30 % จากเมื่อสิบปีที่ผ่านมา  คือเมื่อปี 2549
สมรรถนะรถยนต์ และบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ มีอยู่ 1,049,582 ราย จนปัจจุบันมีจ�ำนวน
ตรวจทดสอบผิวทางรวมทัง้ ผูเ้ ชีย่ วชาญในการ 1,382,133 ราย ทางการจึงเปิดเวบไซต์ที่มีข้อ
วิเคราะห์ การวิจัยนี้ จะหาค่าใช้จ่ายเดินรถที่ แนะน� ำ ผู ้ สู ง วั ย ให้ ยั ง คงใช้ ร ถยนต์ ไ ด้ อ ย่ า ง
ค�ำนึงถึงปัจจัย วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี ปลอดภัย เพือ่ ให้เขาเหล่านัน้ ไม่ตอ้ งพึง่ พาคน
รถยนต์ ความเร็วของรถ การบริหารจัดการ อื่นๆ ในการเดินทาง ขณะเดียวกันก็มีข้อ
จราจร และการขับขี่รถใน 30 ปีที่ผ่านมา รวม แนะน�ำให้ผทู้ คี่ ดิ จะเลิกใช้รถส่วนตัวในการเดิน
ทัง้ รถยนต์ประเภทไฮบริด รถใช้พลังงานไฟฟ้า ทางด้วย ในเวบมีแบบฝึกหัดให้ผู้สูงวัยตรวจ
และชนิดกับสภาพของผิวทางด้วย  ดังนัน้ สูตร สอบสมรรถภาพในการขับรถยนต์ แล้วชี้ให้
สมาคมจัดอบรมหลักสูตร ควบคุมงานก่อสร้างทาง วิศวกรรมเชิงลาด
และการออกแบบโครงสร้างผิวทาง
สนใจสอบถามที่สมาคมฯ โทร. 0-2984-0836

ที่อยู่รัฐอื่นๆ ซึ่งมียอดเงินสูงมากถึง 75,000
ดอลลาร์ จึงจ�ำเป็นต้องได้รับอ�ำนาจจากสภา
รัฐให้ตดิ ต่อประสานกับรัฐอืน่ ๆ เพือ่ เรียกเก็บ
ค่าปรับนี้ ส�ำหรับคนในรัฐที่ฝ่าฝืนหากมีค่า
ปรับสูงกว่า 300 ดอลลาร์ ก็ให้อ�ำนาจระงับ
การต่อทะเบียนได้ เพราะจ�ำนวนผูฝ้ า่ ฝืนในรัฐ
เองก็มีปริมาณมากอย่างคาดไม่ถึง นอกจาก
แนวทางดังกล่าวแล้ว ยังมีข้อเสนออื่นๆ อีก
15 ข้อ ซึง่ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากการท�ำ
ประชาพิจารณ์ก่อน 3 ข้อ

เห็นถึงข้อบกพร่องที่เขาต้องระวัง แนะน�ำ
สถานทีส่ อนให้ผสู้ งู วัยในการใช้หรือขับรถรวม
ทั้งยุทธศาสตร์ในการขับรถให้ปลอดภัยต่อไป
ได้ยาวนานที่สุด มีการแนะน�ำถึงระบบขนส่ง
สาธาณะที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อผู้สูงวัย หรือผู้
ดูแลจะใช้เพือ่ เดินทางไปทีต่ า่ งๆ คนส่วนมาก
วางแผนเกษี ย ณในด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง การเงิ น

สุขภาพ การเดินทางก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้อง
วางแผนด้วย เพราะวันหนึ่งเราจะไม่สามารถ
ขับรถเองได้ ทัง้ นี้ เวบไซต์นมี้ งุ่ ให้ความปลอดภัย
ต่อผูส้ งู วัยและคนอืน่ ทีใ่ ช้ถนนร่วมกัน เป็นการ
ร่วมมือกันระหว่าง กรมคมนาคมมิชแิ กน ผูว้ า่ การ
รัฐ ต�ำรวจรัฐ และองค์กรเอกชนอีกหลาย
องค์กร เป็นความภูมิใจที่ได้จัดตั้งเวบนี้ขึ้น
ท� ำ ให้ ผู ้ ใช้ ท างทุ ก คนปลอดภั ย แม้ จ ะยาก

ล�ำบากในการหาข้อมูล ข้อแนะน�ำมาให้ผู้ชม
เข้าใจและเกิดความปลอดภัย โดยเฉพาะผู้สูง
วัย ทีจ่ ะต้องเกีย่ วข้องกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วกับ
การประกันสุขภาพ การบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การให้การดูแลผู้สูงวัย ที่ยังต้องใช้
รถยนต์ด้วยตนเอง

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
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สภาสหรัฐฯให้ตรวจเข้มสนามบินต่างชาติ ที่มีเครื่องบินบินเข้าสหรัฐฯ
เครือ่ งบินบินเข้าสหรัฐฯ และจะมีการสอบถาม
หน่วยงานความมั่นคงภายในประเทศ และ
องค์กร ICAO ถึงมาตรการที่จะป้องกันเหตุ
เพราะมันส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อความปลอดภัย
ของผู้โดยสารและประเทศ นี่เป็นเหตุผลหนึ่ง
หลังเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารของ
รัสเซีย เครือ่ งแอร์บสั A321 ถูกวางระเบิดโดย
กลุ่ม ISIS จนเครื่องบินระเบิดกลางอากาศที่
ความสูง 33,000 ฟุต และตกที่แหลมไซไนย์
อียปิ ต์ มีผเู้ สียชีวติ รวม 224 คน ทางสภาสหรัฐฯ
สั่งให้หน่วยงานความมั่นคงภายในประเทศ
ตรวจเข้มสนามบินต้นทางในต่างประเทศที่มี

ทีป่ ระเทศไทยต้องถูกองค์กรก�ำกับการบินของ
บอกพิกัด GPS **** ข่าวไม่ได้บอกด้วยว่าเขา
ได้รางวัลอะไรด้วยหรือไม่ หรือว่าเขาขี้ลืม
ขนาดหนัก คือไม่ได้ขับรถมาหรอก และเมื่อ
กลับไปบ้านแล้ว รถจอดอยูท่ บี่ า้ นนัน่ เอง และ
ลืมที่จะแจ้งกลับไปยังต�ำรวจอีกด้วย

1

หนุ ่ ม อั ง กฤษเข้ า ร่ ว มวิ่ ง
แข่งขันมาราธอนในเมืองแมนเชสเตอร์
ระยะทาง 42 กิโลเมตร เขาใช้เวลาวิ่งแข่งขัน
จนเข้าเส้นชัยในเวลา 5 ชัว่ โมง 11 นาที แต่แล้ว
ก็ต้องตกใจเมื่อหาไม่พบรถ Saab 93 sport
ของเขาทีจ่ อดไว้ทไี่ หนก็จำ� ไม่ได้ ใช้เวลาหาอยู่
หลายชั่วโมง ยอมลงทุนเดินย้อนกลับไปตาม
ทางแข่งขันจนถึงจุดเริ่มต้นก็ไม่พบ จ้างแท๊กซี่
วนหาอยูอ่ กี กว่า 40 นาทีกไ็ ม่เห็นวีแ่ ววของรถ
สุดท้ายต้องไปแจ้งความที่สถานีต�ำรวจ ก่อน
นัง่ รถไฟกลับบ้านทีอ่ ยูแ่ ถบ มิดแลนด์ ทางการ
เมืองแมนเชสเตอร์ได้ช่วยติดตามหา แต่ก็ไม่
พบ ไม่ปรากฎว่ามีรถทีถ่ กู ลากหรือถูกล๊อกล้อ
นั้นตรงกับรถของหนุ่มนั้น นับเป็นเหตุการณ์
ที่น่าเสียใจมาก คราวหน้าคงต้องติดโทรศัพท์
เพื่อถ่ายรูปที่จอดรถไว้ หรือใส่ไว้ในรถเพื่อให้

4

ประเทศต่างๆเข้ามาตรวจสอบถึงมาตรการใน
การก�ำกับดูแลรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของ
สนามบิ น การตรวจสอบให้ ใ บอนุ ญ าต
ประกอบกิจการการบิน  การตรวจสอบสภาพ
ความปลอดภัยของเครื่องบิน เพื่อให้มั่นใจว่า
จะไม่มีผู้ก่อการร้ายแฝงตัวมากับเครื่องบิน
และเครื่องบินทุกล�ำก่อนขึ้นบินได้ผ่านการ
ตรวจสภาพแล้วอย่างถูกต้องตามมาตรฐานว่า
มีความปลอดภัยทั้งจากการก่อวินาศกรรม
และจากอุ ปกรณ์ ชิ้ น ส่ ว นเครื่ องยนต์ที่ต้อ ง
เปลี่ยนตามอายุการใช้งานอย่างแน่นอน

2

ในอังกฤษ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่าน
มา โรงแรม Swallows ใน Gateshead
ได้ให้ที่พักฟรีแก่คนนอนกรน จ�ำนวน 11 คน
เพื่อพิสูจน์ว่า โรงแรมมีห้องที่สามารถเก็บ
เสียงได้ดีเพียงใด โดยทางโรงแรมจะบันทึก
เสียงกรนที่ดังรอดออกมาจากห้องทุกห้อง
และจะมอบรางวัลให้แก่คนทีน่ อนกรนดังทีส่ ดุ
ด้วย **** โอโห ขนาดห้องเก็บเสียงอย่างดีแล้ว
ถ้ายังมีคนกรนจนเสียงดังรอดออกมาจนได้
รางวัล ย่อมแสดงกรนดังสนั่นทุ่งแน่นอน

3 คนงานท�ำความสะอาดท่อระบายน�ำ้

ภายหลังวิกฤติน�้ำท่วมถนนผ่านไปใน
เมือง อเล็กซานเดีย  พวกเขาต้องลากเอาก้อน
เส้นผมก้อนใหญ่มากหนักราว 200 ปอนด์
ออกมาจากบ่อพัก คนงานคนหนึ่งกล่าวว่า

พวกเขาไม่นึกว่ามันเป็นเส้นผม ทีแรกคิดว่า
เป็นซากแกะตายซะอีก **** บริเวณนั้นน่าจะ
มีร้านตัดผมหรือท�ำผมผู้หญิงอยู่จ�ำนวนมาก
แน่   ไม่งั้นแล้ว คนแถวนั้น ต้องมีคนหัวล้าน
มากแน่นอน ถึงมีผมล่วงมากขนาดนี้

4 นายมิเชล สมิดต์ วัย 29 ปี เจ็บใจมาก

ทีม่ ขี โมยเข้าไปขโมยของๆเขาในบ้าน
จึงติดตัง้ กล้องวิดโี อเพือ่ จับภาพขโมยทีเ่ ข้ามา
ขโมยของ และก็ได้ผล วิดีโอจับภาพขโมยได้
นายมิเชลจึงน�ำวิดีโอนี้ไปแจ้งความให้ต�ำรวจ
ตามจับขโมยด้วย เมือ่ ต�ำรวจตรวจดูเทปวิดโี อ
แล้ว กลับจับตัวนายมิเชลไว้ก่อน เพราะสิ่งที่
ขโมยไปจากเขาเป็นกล่องที่ปลุกต้นกันชาไว้
จ�ำนวน 8 ต้น  เขาถูกตั้งข้อหามียาเสพติดไว้
ในครอบครอง **** ก็ไม่รู้ว่าฉลาดหรือโง่สุดๆ
นะ ที่ถ่ายวิดีโอคนขโมยกันชาของตัวแล้วเอา
ไปแจ้งความต�ำรวจนั้นนะ

