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ติดตามตรวจสะพาน Morandi
คงจำกันได้ที่สะพำน Morandi พังลงในเมือง Genoa
อิตำลี เมื่อปี 2562 ปัจจุบันกำลังก่อสร้ำงสะพำนใหม่ จึงมีกำร
จ้ำงให้ที่ปรึกษำ FOS ของอิตำเลียน เพื่อทำกำรติดตำม
ตรวจสอบสภำพสะพำนร่วมกับบริษัท Fincantieri ที่ทำกำร
ก่อสร้ำงสะพำนใหม่นี้ ด้วยงบประมำณ 989,000 ยูโร มีกำร
สร้ำงแบบจำลองสะพำนและติดตัง้ ตัวตรวจจับสัญญำณต่ำงๆ
เพื่อรวบรวมข้อมูลมำติดตำมวิเครำะห์สภำพสะพำนเมื่อต้อง
แบกรับน้ำหนักยำนพำหนะภำยใต้สภำพแวดล้อมต่ำงๆ โดย
ทำง FOS ได้พัฒนำซอฟแวร์ขึ้นเพื่อกำรนี้โดยเฉพำะ เพื่อให้
แน่ใจว่ำสภำพของสะพำนจะถูกติดตำมตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด
ระหว่ำงกำรใช้งำนอยู่ตลอดเวลำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้ทำ
กำรบำรุงรักษำซ่อมแซมทันทีที่เกิดควำมบกพร่อง เพื่อให้มั่นใจ
ว่ำสะพำนนี้มั่นคงปลอดภัย
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อ ุปกรณ์กรองอากาศ
บริษัท MANN+HUMMEL ผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนกำรกรองอำกำศของ
เยอรมนีได้ตดิ ตั้งเครื่องกรองอำกำศบนถนนที่กำรจรำจรหนำแน่นมำกใน
ใจกลำงเมือง Heilbronn ในเยอรมนี อุปกรณ์นี้ช่วยให้ชำวเมืองปลอดภัย
จำกอนุภำคและแกสพิษอย่ำงไนโตรเจนอ๊อกไซด์ ช่วยให้ไม่ต้องห้ำมใช้รถ
ใช้เชื้อเพลิงดีเซล
อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยชั้นกรองอนุภำค
และชั้นถ่ำนเพื่อดูดซับ
ไนโตรเจนอ๊อกไซด์
ด้วยก้อนถ่ำนที่มีขนำดใหญ่และพรุนมำกทำให้มี
พื้นผิวมำกดูดซับกำซได้จำนวนมำก ผู้ผลิตอ้ำงว่ำเทคโนโลยีของเขำใช้
แรงดันต่ำจึงทำให้กรองได้ดีและประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ มันปรับกำรกรอง
ตำมคุณภำพอำกำศ เมื่อตุลำคม 2561 มีกำรติดตั้งอุปกรณ์นจี้ ำนวน 23
ตัว ที่ทำงแยก Neckartor บนถนน Stuttgart ที่ยำว 250 เมตร ซึง่ เป็น
ถนนที่กำรจรำจรหนำแน่นและมีกำซพิษสูงมำก ผลเห็นชัดว่ำมีมลภำวะ
ลดลงมำก ทำให้ทำงเทศบำลเมืองนำไปใช้ในที่อื่นๆ รวมทั้งประเทศอื่นๆ
ด้วย อย่ำงในบรำซิลมีกำรติดตั้งอุปกรณ์ 4 ตัวในพื้นที่ประชำกร 235,000

การพัฒนาทางด่วนในจีน
ในมณฑลยูนนำน จังหวัดหูหนำน มีงำนก่อสร้ำงทำงหลวงจำนวน
หลำยโครงกำร โดยมีทำงด่วนจำนวน 5 สำย เช่น ทำงด่วนระหว่ำง Huize
ไปยัง Qiaojia ระยะทำง 49 กม ค่ำก่อสร้ำงประมำณ 1,200 ล้ำนดอลลำร์
เริ่มก่อสร้ำง 2564 ทำงด่วนสำยใหม่ ระหว่ำง Huize ไปยัง Xuanwei
ระยะทำง 142 กม ค่ำก่อสร้ำง รำว 3,500 ล้ำนดอลลำร์ คำดว่ำจะเริม่
ก่อสร้ำงรำว 2568 และในปีเดียวกันนี้ จะมีงำนก่อสร้ำง ทำงด่วนระหว่ำง
Huize ไปยัง Weining ระยะทำง 55 กม มูลค่ำโครงกำร 1,370 ล้ำน
ดอลลำร์ ทำงด่วยระหว่ำง Guangnan ไปยัง Xichou ระยะทำง 59 กม ค่ำ
ก่อสร้ำงรำว 1,610 ล้ำนดอลลำร์ และทำงด่วนระหว่ำง Qiubei ไปยัง
Yanshan ระยะทำง 64 กม ค่ำก่อสร้ำงรำว 1,540 ล้ำนดอลลำร์
ทำงจังหวัดหูหนำนยังมีแผนก่อสร้ำงทำงหลวงแผ่นดินและทำงหลวง
จังหวัดอีกจำนวนมำก โดยจะใช้ระบบกำรจ้ำงแบบ PPP ได้แก่ โครงกำร
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คน เมื่อมีนำคม และทำกำรทดลองผล 6 เดือนในใจกลำงเมืองที่มีรถ
มำก สำมำรถกรองอนูที่มีขนำด 2.5 – 10 ไมครอนได้กว่ำร้อยละ 80
ทำให้ทำงเมืองมีแผนเพิ่มไปใช้ที่อื่นๆด้วย ในเกำหลีใต้ ที่กรุงโซล
บริษัทซัมซุงติดตั้งอุปกรณ์นี้ที่ทำงเข้ำ Everland Resort จำนวน 8 ตัว
และบริเวณลำนสวนสนุกอีก 2 ตัว เพื่อช่วยให้ผู้มำเที่ยวสวนสนุกได้
อำกำศที่บริสุทธิ์

ก่อสร้ำงทำงสำย Zhangjiajie ไปยัง Guanzhuang ระยะทำง 83 กม
ค่ำก่อสร้ำง 2,360 ล้ำนดอลลำร์ โครงกำรสำย Xinhua County ถึง
Xinning ระยะทำง 191 กม ค่ำก่อสร้ำงประมำณ 4,150 ล้ำนดอลลำร์
และโครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวงสำยใหม่ Yiyang ถึง Changde
ระยะทำง 94 กม ค่ำก่อสร้ำง 2,800 ล้ำนดอลลำร์
และยังมีโครงกำรทำงสัมปทำนก่อสร้ำงแล้วบริหำรก่อนโอนให้
ทำงกำร operation-operate-and transfer ทำงชนบทที่เป็นทำงด่วน
ระยะทำง 52 กม ระหว่ำง Rulin ไปยัง Wutuan ที่ค่ำก่อสร้ำงรำว
1,380 ล้ำนดอลลำร์ โดยทำงสำยนี้จะไปเชื่อมต่อกับทำงหลวงสำย
Chengbu ถึง Longsheng.

ออกล๊อตเตอรี่ เพื่อเงินท ุนงานทาง
กรมกำรขนส่งรัฐมิสซิสซิปปี้ ได้เริ่มหำเงินทุนสำหรับกำรดูแลบำรุงทำง
ด้วยกำรออกสลำกล๊อตเตอรี่ เริ่มเดือนเมษำยน ที่ผำ่ นมำ หลังจำกได้ผำ่ น
ระเบียบให้ออกล๊อตเตอรี่เพื่อหำเงินมำใช้เพื่อดูแลทำงหลวงให้ปลอดภัย ทำ
ให้ทำงกรมมีเงินมำเพื่อใช้ดำเนินโครงกำรงำนทำงต่ำงๆได้ทันที เช่นโครงกำร
ฟื้นฟูสภำพผิวทำงจำนวน 7 โครงกำรในเดือนเมษำยน และที่จะประกวด
รำคำอีก 12 โครงกำรในเดือนพฤษภำคม ระเบียบที่ให้ทำงรัฐออกล๊อกเตอรี่
ได้นี้ เริ่มใช้มำตั้งแต่ สิงหำคม 2561 ที่มีกำรก่อตั้งสำนักงำนสลำกของรัฐ
เพื่อจำหน่ำยสลำก และกำหนดมีวงเงินเพื่อมอบให้กรมกำรขนส่งรัฐใช้เพื่อ
กำรดูแลบำรุงรักษำทำงและสะพำน

เงินรำยได้จำกสลำกล๊อตเตอรี่นี้ไม่ได้ให้กับงำนทำงของรัฐเท่ำนั้น มัน
ยังนำประโยชน์ไปถึงประชำชนด้วย นอกจำกทำให้ชีวิตควำมเป็นอยู่ของ
ประชำชนดีขึ้นแล้ว มันยังสร้ำงงำนให้คนทั้งรัฐอีกด้วย
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รถขายอาหารในที่พกั ริมทาง
ผู้ว่ำกำรรัฐแคลิฟรอเนีย ได้ประกำศเมื่อ 16 เมษำยน นี้ อนุญำติให้
รถบรรทุกขำยอำหำร ขำยอำหำรได้ในที่พักริมทำงของรัฐ กรมกำรขนส่งรัฐจึง
อนุญำติให้รถบรรทุกขำยอำหำรในที่พักริมทำงได้เป็นกำรชั่วครำว เพื่อให้บริกำร
แก่คนขับรถทั่วไปและรถบรรทุกที่จำเป็นต้องเดินทำงในช่วงควบคุมโรคระบำดโค
วิด19 ทำงกรมได้แสดงให้เห็นถึงควำมสำเร็จของโครงกำรนี้ด้วยวิดโี อที่ถ่ำยทำให้
เห็นกำรให้บริกำรของรถขำยอำหำรอย่ำงมีประสิทธ์ภำพ กำรอนุญำติครั้งนี้มีผล
ไปถึงวันที่ 15 มิถุนำยน และเนื่องจำกรถบรรทุกขำยอำหำรพวกนี้จดทะเบียน
ประจำท้องถิ่น จึงขำยอำหำรได้เฉพำะในพื้นที่ที่จดทะเบียน เพื่อที่เจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุขจะได้ทำกำรตรวจสอบได้

เพื่อช่วยให้คนขับรถบรรทุกหรือคนที่จำเป็นต้องเดินทำง ทำกำร
ขนส่งสิ่งจำเป็นต่อกำรดำรงชีพไปยังจุดหมำยต่ำงๆ และให้พวกคนขับรถ
ได้มโี อกำสเลือกหำอำหำรที่ถูกใจและรำคำพอควร นอกจำกนี้ก็ยังช่วยให้
พวกรถบรรทุกขำยอำหำรนั้นมีโอกำสขำยได้ เพรำะคนส่วนมำกถูกสั่งให้
อยู่กับบ้ำนเพื่อควำมปลอดภัยจำกโรคระบำด

ความปลอดภัยทางหลวงหลังวิกฤติโควิด 19
องกรควำมปลอดภัยด้ำนกำรขนส่งและกรมกำรขนส่งรัฐต่ำงๆทั่วสหรัฐฯเตือนให้ผู้ขับรถให้ตระหนักถึงควำมปลอดภัยในกำรใช้ทำงหลวง โดยให้ปฏิบัติ
เหมือนเมื่อตอนควบคุมกำรระบำดของโรคร้ำย ภำยหลังกลับสูภ่ ำวะปกติ ตอนนี้ยังไม่อำจประเมินได้ว่ำ สถิติอุบัตเิ หตุรถชนกัน หรือจำนวนคนตำยจะเป็น
อย่ำงไรในปีนี้ที่มีโรคระบำด และสถิติจะเป็นอย่ำงไร เมื่อกลับสู่ภำวะปกติที่คนขับรถต้องมีควำมเสี่ยงเพิ่มขึ้น อำจมีสถิติรถชนกันมำกขึน้ เหมือนเมื่อก่อน
เกิดโรคระบำด แต่จำกกำรได้เห็นพฤติกรรมของอเมริกันชนในกำรปกป้องตนเองและคนอื่นในช่วงเกิดโรคระบำดแล้ว ก็หวังว่ำทุกคนจะคงพฤติกรรมนี้
ต่อไปโดยคิดถึงควำมปลอดภัยของตนเองและคนอื่นด้วย เมื่อกลับมำใช้ถนนที่มีรถมำกขึ้น
ทำงกำร เน้นปัจจัยสำคัญสี่ประกำรที่บ่งชี้ว่ำโอกำสในกำรปรับปรุงควำมปลอดภัยบนทำงหลวงได้มำกที่สุดคือ

ลดความเร็วลง จำกสถิติปี 2561 มีคนตำย 9,378 คน จำกเหตุรถ
ชนกัน โดยมีอย่ำงน้อยฝ่ำยหนึ่งใช้ควำมเร็วสูง กำรใช้ควำมเร็วสูงเพิ่มโอกำสให้เกิด
เหตุรถชนกันและเกิดกำรบำดเจ็บ ตำยได้
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เน้นที่ถนน กำรละจำกกำรควบคุมรถทำให้คนตำยถึง 2,841 คน
ในปี 2561 ซึ่งเชื่อกันด้วยว่ำ สถิตินี้ต่ำกว่ำตัวเลขจริงๆ ดังนั้นต้องเลิกใช้
อุปกรณ์สื่อสำรขณะขับรถ ให้มุ่งเน้นที่ถนน

อย่าดื่มสุราแล้วขับ เป็นต้นเหตุให้มีกำรเสียชีวิตมำกถึง 1 ใน 4
คือปี 2561 มีคนตำยจำกเหตุนสี้ ูงถึง 10,511 คน

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

กำรคำดเข็มขัดนิรภัยช่วยให้

ปลอดภัยมำกขึ้นร้อยละ 45 ลดควำมเสีย่ งต่อกำรสูญเสียชีวิตลงครึ่งหนึ่ง กำร
คำดเข็มขัดนี้ช่วยรักษำชีวิตคนได้มำกถึง 14,955 คนในปี 2560

ในด้ำนควำมปลอดภัยในพื้นที่ทำงำนทำง รัฐโอกลำโฮมำ เป็นรัฐที่มี
คนงำนถูกรถชนเสียชีวิตมำกทีส่ ุดในประเทศ โดยใน 5 ปีที่ผ่ำนมำ มีคนงำน
ถูกรถชนตำย 95 คน สำเหตุจำกขับรถเร็ว ขับรถชิดคันหน้ำมำกไป และใช้
โทรศัพท์ขณะขับรถ และพบว่ำในช่วงโรคระบำด รถต่ำงๆใช้ควำมเร็วสูงขึ้น
เพรำะรถน้อย ซึ่งทำให้ไม่ปลอดภัยทั้งต่อคนใช้ทำงร่วมกันและคนทำงำนทำง
ด้วย
ส่วนรัฐไอดำโฮนั้น มุ่งเน้นที่งำนทำงชั่วครั้งชั่วครำว เวลำสั้นๆ เช่นกำรช่วยเปลีย่ นยำงรถ กำรกำจัดซำกสัตว์บนถนน หรือกำรซ่อมรำวเหล็กกัน
อันตรำยข้ำงทำง งำนเหล่ำนี้คนงำนต้องอยู่บนถนนเสี่ยงอันตรำยมำก เพรำะคนขับรถไม่คำดคิดว่ำจะมีคนงำนทำงำนเหล่ำนี้บนทำงหลวง นับจำกปี
2503 มีคนงำนถูกรถชนตำยในกำรทำงำนทำงดังกล่ำวรวมมำกถึง 40 คน
พื้นที่ทำงำนนั้นอันตรำยที่สุด จึงขอให้คนใช้ทำงทุกคนระมัดระวังให้มำกเมื่อขับรถเข้ำพื้นที่ทำงำน หรือเห็นคนงำนทำงำนทำงอยู่บนทำงหลวง
เพื่อที่ท่ำนจะเดินทำงถึงจุดหมำยปลำยทำงอย่ำงปลอดภัย และคนทำงำนทำงก็ได้กลับบ้ำนไปพบครอบครัวเขำด้วย
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อ ุปกรณ์ช่วยในการขับรถอย่างปลอดภัย
เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนมำกขึ้นว่ำ เทคโนโลยีระบบช่วยกำรขับรถ
ปลอดภัย Advanced Driver Assistance Systemsม, ADAS. technology นั้นมีนิยำมว่ำอย่ำงไร กรรมำธิกำรด้ำนควำมปลอดภัยจึงออกมำให้คำ
นิยำมเพื่อป้องกันควำมสับสนดังนี้ ฟังก์ชั่น ของ ADAS สำหรับผู้ขับขี่
รถยนต์รวมถึง: ควำมช่วยเหลือในกำรควบคุมกำรขับขี่; กำรเตือนกำรชน;
กำรป้องกันกำรชนกันของรถ; และกำรช่วยในกำรเข้ำจอดรถ รวมถึงอื่นๆ
ที่จะพัฒนำขึ้นมำอีกภำยหลัง

ทุกปีจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆด้ำนควำมปลอดภัยเพิ่มเข้ำมำในรถยนต์ อยู่ที่คน
ใช้รถจะเข้ำใจและรู้ถึงเป้ำหมำยของเทคโนโลยีเหล่ำนั้นหรือไม่ และใช้มันอย่ำง
ถูกต้องคุ้มค่ำ ดังนั้นกำรนิยำมนีอ้ ันเป็นผลมำจำกกำรสำรวจสอบถำมจำกผู้ใช้
รถ ย่อมจะช่วยให้เกิดควำมกระจ่ำงมำกขึ้นในระบบว่ำมันเป็นอะไร ใช้เพื่ออะไร
อย่ำงไร ไม่ได้เพียงบอกว่ำมันเรียกว่ำระบบอะไร ใครเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ แต่มัน
ช่วยให้ผู้ใช้รถรู้ถึงวิธีใช้และประโยชน์ของมันในกำรช่วยให้กำรขับรถมีควำม
สะดวกปลอดภัยมำกขึ้น และทำงกรรมำธิกำรย้ำว่ำ เมื่อเทคโนโลยีด้ำนควำม
ปลอดภัยมีกำรก้ำวหน้ำและพัฒนำระบบใหม่ต่อไปในอนำคต ทำงกรรมำธิกำร
ก็จะต้องทำงำนร่วมกับผูม้ ีส่วนได้เสีย คือผู้พัฒนำระบบและผู้ใช้รถ เพื่อเพื่อ
พิจำรณำปรับปรุงกำรตั้งชื่อระบบ และให้ข้อมูลในกำรใช้ระบบใหม่นั้น เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด อำทิ กำรให้ควำมรู้แก่ผู้ขับขีเ่ กี่ยวกับข้อกำหนดที่สำคัญ
ของ “กำรช่วยให้อยู่ในช่องจรำจร” และ “กำรเบรกฉุกเฉินอัตโนมัต”ิ ช่วยให้ผู้
ขับขี่มีควำมรู้ถึงประโยชน์และรับรูถ้ ึงกำรทำงำนของระบบที่จะช่วยเหลือผู้ขับขี่
ในกำรใช้ยำนพำหนะอย่ำงปลอดภัย

หลำยคนซื้อรถรำคำแพงๆมำแต่ไม่ทรำบว่ำ มันมีระบบใหม่ๆที่ช่วย
ให้กำรขับรถมีควำมสะดวกปลอดภัย เช่นรถรุ่นใหม่แถบทุกยี่ห้อ (เมอร์ซี
เดสเบนซ์) มีระบบ hold คือกำรแตะห้ำมล้อเพื่อให้รถหยุดรอ โดยไม่ต้อง
เข้ำเกียร์ park หรือเหยียบเบรคค้ำงไว้ เมื่อจะออกรถก็แตะเบรกแล้ว
เหยียบคันเร่ง รถก็จะเคลื่อนที่ต่อไป หรือเกียร์ออโตนั้น สำมำรถใช้เป็น
เกียร์แมนนั่ว manual ได้ เพียงโยกคันเกียร์แล้วก็โยคเปลีย่ นเกียร์แบบ
เกีบร์แมน่วลได้ เป็นต้น
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การลังเลในการใช้รถอัตโนมัติไร้คนขับ
Partners for Automated Vehicle Education, PAVE. ได้ทำ
กำรสำรวจคนอเมริกันวัยผู้ใหญ่ รำว 1,200 คน เกี่ยวกับกำรซื้อหรือใช้
รถไร้คนขับ พบว่ำส่วนมำกยังไม่แน่ใจหรือวำงใจที่จะใช้รถพวกนี้ เพรำะ
ไม่รลู้ ึกซึ้งถึงรถพวกนี้ และยิ่งมีข่ำวอุบัติเหตุรถชนกันของรถแบบนี้ใน
กำรทดสอบของอูเบอร์ เมื่อปี 2561 ด้วยแล้ว ยิ่งลังเลมำกขึ้น
ทำง องค์กร PAVE ร่วมกับกลุ่มอุตสำหกรรมผลิตรถจึงมุ่งปรับปรุง
ทำควำมเข้ำใจต่อประชำชนเกี่ยวกับรถอัตโนมัติไร้คนขับ จำกที่สำรวจ
มำ ร้อยละ 60 ต้องกำรทรำบข้อมูลและประสบกำรณ์เกี่ยวกับรถนีม้ ำก
ขึ้นเพื่อให้เกิดควำมวำงใจต่อเทคโนโลยีนี้ และอีกร้อยละ 58 บอกว่ำเขำ
จะวำงใจมำกขึ้นเมื่อได้เคยลองนั่งรถแบบนี้สักครั้งหนึ่ง นี่ชี้ให้เห็นว่ำยัง
เป็นเรื่องยำกที่คนจะยอมรับรถแบบนี้ จำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องให้ควำมรู้
และทำควำมเข้ำใจเพื่อจูงใจให้คนใช้รถแบบนี้
ในสิงคโปร์มีกำรพัฒนำรถไร้คนขับและจะนำออกใช้เป็นรถโดยสำร
สำธำรณะ จึงมีกำรสำธิต แสดงให้คนทั่วไปชม ให้ลองใช้ เช่นเมื่อครั้ง
ประชุมวิชำกำร Intelligent Transportation System, ITS เมื่อ
2562 ก็มีให้ลองนั่ง แต่ก็อย่ำงว่ำ เพรำะอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ จึงยัง
ต้องมีคนคอยกำกับกำรทำงำนของระบบอัตโนมัติไร้คนขับ เพื่อควำม
ปลอดภัยของผู้ทดลองนั่ง ยืน
จำกกำรสำรวจนั้นพบว่ำ
•

ชำวอเมริกันเกือบสำมในสี่คนกล่ำวว่ำเทคโนโลยี AV นั้น “พวกเขำยังไม่พร้อมสำหรับกำรเริ่มต้นใช้”

•

ชำวอเมริกันประมำณร้อยละ 48 กล่ำวว่ำพวกเขำไม่เคยนั่งแท็กซี่หรือใช้รถร่วมแบ่งปันที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง

•

ร้อยละ 58 คิดว่ำรถ AV จะใช้ได้อย่ำงปลอดภัยในอีกสิบปีข้ำงหน้ำ และร้อยละ 20 เชื่อว่ำมันไม่ปลอดภัยเลย

•

มีชำวอเมริกันเพียงร้อยละ 34 เท่ำนั้นที่คิดว่ำรถ AVs นั้น มีข้อดีมำกกว่ำข้อเสียที่อำจเกิดขึ้น

•

มีชำวอเมริกันเพียงร้อยละ 18 กล่ำวว่ำ หำกมีเว็บไซต์เปิดรับกำรจองรถ AV เขำจะเป็นคนแรกที่ใส่ชื่อลงไป

ข้อกังวลที่คล้ำยกันถูกแสดงออกในระหว่ำงกำรพิจำรณำประชำพิจำรณ์
เมื่อ กุมภำพันธ์ที่จดั ขึ้นโดยคณะกรรมกำรสภำผู้แทนรำษฎรด้ำนพลังงำนและ
กำรพำณิชย์ โดยกรรมกำรกล่ำวว่ำ กำรพัฒนำและควำมปลอดภัยจะต้องทำ
ควบคู่กันไป จะทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้
เพรำะท้ำยที่สดุ กำรยอมรับของ
ประชำชนต่อรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองนั้นขึ้นอยู่กับควำมน่ำเชื่อถือและ
ควำมปลอดภัยของพวกเขำที่จะใช้รถนั้น
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ป้ายจราจรขาขัน
กรมกำรขนส่งรัฐต่ำงๆได้นำเอำป้ำยจรำจรที่มีข้อควำมขำขันแต่สื่อ
ถึงกำรใช้ทำงหลวงอย่ำงปลอดภัยมำใช้เพื่อคลำยควำมเครียดของผู้ใช้
ทำง โดยเฉพำะในช่วงเทศกำลทีร่ ถติดมำก ทำงกรมกำรขนส่งรัฐนิว
เจอร์ซี่ ก็นำมำใช้บ้ำง ในโอกำสที่เริ่มเปิดให้ใช้สวนหรืออุทยำน และ
สนำมกอล์ฟหลังปิดเนื่องจำกโรคระบำด เพื่อเตือนคนใช้ทำงอย่ำขับรถ
ชิดติดคันหน้ำมำกเกินไป หรืออย่ำมัวก้มหน้ำดูโทรศัพท์มือถือ เพื่อ
ควำมปลอดภัยของเขำเหล่ำนั้น กำรคิดข้อควำมเหล่ำนี้ เป็นกำรร่วมมือ
กันระหว่ำงกรมขนส่งกับที่ปรึกษำผู้ว่ำกำรรัฐ เช่น Knucklehead เป็น
คำที่มำจำกส.ส. Phil Murphy เพื่อหมำยถึงคนที่ไม่ยอมทำตำม
กฎระเบียบ และกำรใช้ข้อควำมขำขันบนป้ำยจรำจรนั้นทำง MUTCD
ยอมให้ใช้ได้ แต่ต้องมีควำมหมำยเพื่อให้คนใช้ทำงขับรถอย่ำงปลอดภัย
บำงรัฐใช้สโลแกน หรืออ้ำงอิงธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เทศกำล
วันหยุด เพื่อกำหนดข้อควำมหรือรูปศิลปบนป้ำย เพื่อแนะนำ เตือน
คนขับรถ
ที่รัฐอำริโซน่ำมีกำรแข่งขันสำหรับผู้ใช้รถบนทำงหลวงเพื่อแนะนำคำขวัญด้ำนควำมปลอดภัย โดยมีรำงวัลเป็นอัญมณี และมีข้อควำมส่งเข้ำ
ประกวดกว่ำ 16,000 รำย เช่น “ควำมโกรธเกรี้ยวของถนนทำให้คุณเกิดริ้วรอย” - นัยว่ำ ถนนมีสภำพไม่ดี จะทำให้คณ
ุ เกิดอุบตั ิเหตุได้ จงขับด้วย
ควำมระมัดระวัง และ “ไม่มีสญ
ั ญำณเลี้ยว? คุณนั่งบนบัลลังก์แห่งกำรโกหก” ก็หมำยควำมว่ำ ถ้ำไม่เปิดไฟเลีย้ วบอกรถที่ตำมมำ เหมือนกับว่ำเป็น
กำรวัดใจ ของรถที่วิ่งตำมมำ หรือที่เกี่ยวกับเทศกำลก็มีข้อควำมทีม่ ีธีมวันหยุดคริสมำร์ทรวมอยู่ “ ho-ho-hold กุมพวงมำลัยด้วยมือทั้งสองข้ำง”
และ “เขำรู้ว่ำคุณขับรถแย่หรือดี กำรเร่งควำมเร็วรถเป็นสิ่งไม่ด”ี และ คำขวัญอื่น ๆ ที่เกีย่ วเนื่องกับ ภำพยนต์เรื่อง Star Wars, รำยกำรทีวีและกำร
กีฬำรำยกำรดังๆ บำงข้อควำมคือ “ลดควำมเร็ว หรือเอำใบสั่ง” อย่ำงไรก็ตำม เรำไม่ประสงค์จะให้ป้ำยข้อควำมขำขันนี้เป็นที่ดึงดูดควำมสนใจมำก
จนทำให้ละจำกกำรควบคุมรถ (distract) และอย่ำใช้อย่ำงฟุ่มเฟือย เพรำะมันจะทำให้ไร้ประสิทธิ์ภำพ
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1 ตำรวจในเมืองแมนเชสเตอร์ อังกฤษ สังเกตเห็นรถหรู ลัมโบกีนี่ คัน
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หนึ่ง ขับขี่อย่ำงผิดปกติ จึงเรียกตรวจเอกสำร พบว่ำรถคันนี้ไม่มีประกัน
อุบัติภัยซึ่งผิดกฎหมำยของอังกฤษ จึงถูกยึดรถไว้ ต่อมำเจ้ำของรถได้มำ
ติดต่อเสียค่ำปรับเพื่อรับรถคืน โดยครัง้ นี้เขำขับรถหรู ลัมโบกีนี่อีกคันหนึ่ง
มำ ตำรวจก็ขอตรวจเอกสำรอีก และพบว่ำไม่ได้ทำประกันอย่ำงถูกต้อง
ตำรวจจึงยึดรถไว้อีก และสำหรับรถคันแรกนั้น เขำก็ไม่ได้นำใบประกันมำ
แสดงอย่ำงถูกต้องจึงยังถูกยึดรถไว้ที่สถำนีตำรวจทั้งสองคัน
*** มีปัญญำ มีรถหรูลัมโบกีนี่ ตั้ง 2 คัน แต่ไม่มีปัญญำทำประกันให้ถูกต้อง
ครบถ้วน หรือว่ำรถหรูทั้งสองคันนั้นสภำพเก่ำมำก ไร้รำคำ จนตำรวจ
สังเกตเห็นแล้วเรียกตรวจ

คนขับรถบรรทุกในรัฐโคโลรำโด้ คงได้รับบทเรียนที่แสนแพง เมื่อเขำ
ขับรถไปตำมทำงแล้วเกิดปวดฉี่ขึ้นมำ พอเห็นส้วมชัว่ ครำวข้ำงที่ก่อสร้ำงบน
พื้นที่ภูเขำที่ค่อนข้ำงคดเคี้ยวเลี้ยวไปมำ เขำรีบจอดรถและเข้ำไปใช้ธุระ
สักครู่รีบเผ่นออกมำเมื่อนึกขึ้นได้วำ่ ลืมขึน้ เบรคมือ แต่ช้ำไปแล้ว กว่ำเขำจะ
ไปถึงรถ รถเขำไถลเลื่อนถอยหลังลงไปและตกจำกหน้ำผำไป ภำพทั้งหมดนี้
มีรถคันอื่นบันทึกไว้หมด ดีที่ไม่มีใครบำดเจ็บ
*** ฉี่ครั้งนี้แพงมำก ถึงว่ำ ต่ำงประเทศจึงพบขวดน้ำที่เต็มไปด้วยฉี่ทิ้ง
เกลื่อนอยู่ขำ้ งถนน คนขับคงใช้ฉี่ใส่ขวดแล้วโยนทิ้ง น่ำจะมี Comfort 100
ไว้ใช้น้ำ
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ชำวมุมไบ ที่ใช้รถ คงต้องพิถีพิถันมำกขึน้ ในกำรมองหำที่จอดรถข้ำงถนน
เมื่อเร็วๆนี้มีภำพวิดีโอจำกกล้องแสดงให้เห็นกำแพงสูงยำวแห่งหนึ่ง ล้มลงมำ
ทับรถที่จอดเรียงกันเป็นแถวข้ำงกำแพง สำเหตุมำกจำกฝนที่ตกหนักทำให้ฐำน
กำแพงทรุดแล้วพังลงมำทับรถดังกล่ำว โชคดีที่ไม่มีคนบำดเจ็บหรือเสียชีวิต

*** ก่อนจะจอดรถต้องดูโครงสร้ำงข้ำงๆว่ำมั่นคงดีพอไหม ต้นไม้สูงๆดินชุ่มน้ำ
ก็อันตรำยมำก และที่น่ำกลัวที่สุดคือ เจ้ำถิ่น อำจมำเรียกเก็บเงินตอนจะออกรถ
หรือถูกขีดข่วนรถที่ไปจอดทับที่เขำ ดีที่สุดคือยอมจ่ำยเงินจอดในที่จอดหรือ
อำคำรจอดรถ ปลอดภัยกว่ำ รถเป็นล้ำนยอมเสียค่ำจอดไม่กี่สิบบำท

ขอเชิญส่งบทความและขอเชิญเข้าร่วมประช ุม The 16th REAAA International Conference
สมาพันธ์ทางหลวงแห่งเอเชียและออสตราลาเซีย (Road Engineering of Asia and Australasia) หรือ REAAA ขอเชิญส่งบทควำมและ
เข้ำร่วมกำรประชุมนำนำชำติ The 16th REAAA International Conference ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 17-19 มีนำคม 2564
ณ Marriot Hotel กรุงมะนิลำ ประเทศฟิลปิ ปินส์ ในหัวข้อด้ำนงำนวิศวกรรมงำนทำง ตำมกำหนดกำรและหัวข้อตำมเอกสำรแนบ
ผู้สนใจ โปรดติดต่อสมำคม REAAA โดยตรงได้ที่ technicals@16threaaaconference.com
และ reaaa.technicalcommittee@gmail.com
Download เอกสารแนบได้ที่นี่



สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
ROADS ASSOCIATION OF THAILAND

เชิญเข้าชม web site ของสมาคมทางหลวง www.roadassothai.com
สานักงาน : 216/11-12 อาคารสงขลา 2 ถนนบอนด์ สตรีท เมืองทองธานี ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0-2984-0836 โทรสาร 0-2984-0326

9

Office : 216/11-12 Song Khla 2 Building Bond Street. Maung Thong Thani, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand. Tel : (66) 2984-0836 Fax: (66) 2984-0326

