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ข่าวและกิจกรรม 
คณะผูบริหารจากประเทศมาเลเซียมาศกึษาดูงานดานงานทางของกรมทางหลวง

สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย นําโดย นายอราม กอนสมบัติ นายกสมาคมฯ และนายวิสิฐ อัจฉยานนทกิจ กรรมการบริหารและประชาสัมพันธ 
พรอมดวยเจาหนาท่ีสมาคมฯ รวมตอนรับ คณะผูบริหารจาก Public Works Department, Ministry of Works และ Road Engineering 
Association of Malaysia ประเทศมาเลเซีย ท่ีไดมาศึกษาดูงานดานงานทางของกรมทางหลวง ระหวางวันท่ี 4-5 กรกฎาคม 2565

โดยในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 กรมทางหลวงไดใหการตอนรับคณะผูบริหารจากประเทศมาเลเซีย ณ หองประชุมมนัส คอวนิช โดยมี
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปนผูกลาวตอนรับ พรอมดวยผูบริหารระดับสูง กรมทางหลวง และสมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย 
รวมเจรจาหารือเรื่อง การใชยางธรรมชาติผสมผิวทางแอสฟลตคอนกรีต และแนวทางความรวมมือระหวางหนวยงานในอนาคต เชน งานพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานงานโครงการสะพานมิตรภาพไทย-มาเลเซีย ตอมาทางคณะฯ ไดเดินทางไปศูนยควบคุมกลาง (CCB ลาดกระบัง) และเย่ียมชมระบบ 
M-Flow และในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2565 ทางคณะฯ ไดไปศึกษาดูงานและรวมรับฟงการบรรยายดานงานทาง ณ หองปฏิบัติการกลาง (Central 
Laboratory) ถนนพระรามท่ี 2 ในหัวขอยางธรรมชาติสําหรับงานขนสงทางถนน และ ยางธรรมชาติผสมผิวทางแอสฟลตคอนกรีต
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ข่าวและกิจกรรม 
กรมทางหลวง ไดรับรางวัลผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแหงชาต ิ2565

            
จดัโดย กระทรวงคมนาคม ระหวา่งวนัท่ี 14 - 16 กนัยายน 2565 ณ โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
https://www.youtube.com/watch?v=10IfZKMZQ-k

รางวัล Thailand Research Expo Award 

ผลงาน “การศึกษาเทคโนโลยีตรวจวัดติดตาม เตือนภัย และ

บริหารจัดการความเส่ียงภัยพิบัติดินสไลดในโครงขายทางหลวง” 

โดยสํานักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง ไดรับรางวัลชมเชย 

ในงานมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2565 (Thailand Research 

Expo 2022)

สําหรับการศึกษาดังกลาว มีจุดเดนที่เปนประโยชนหลายดาน 

ทั้งการประยุกตใชพรรณพืชตามหลักชีววิศวกรรม (Bio-engineering)

การนําวัสดุทองถ่ิน (Local) และวัสดุหมุนเวียน (Recycled) กลับมา

ใชใหม การบริหารจัดการน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพ การสาธิตการทํางานของเทคโนโลยีตรวจวัด ติดตาม 

รายงาน และประเมินความปลอดภัยทางดานวิศวกรรมดวยระบบ

อุปกรณตรวจวัดในสนามที่เชื่อมตอกับแพลทฟอรมอินเทอรเน็ต (IoT 

Platform) ซ่ึงทําหนาที่รายงานขอมูล พยากรณ เตือนภัย ประเมิน

ความปลอดภัย ความเสี่ยงตางๆ และติดตามเฝาระวังภัยพิบัติดิน

สไลดแบบ Real Time ผาน Web Application

https://www.youtube.com/watch?v=10IfZKMZQ-k&fbclid=IwAR3Gezr02ZSDqmKrR0TpzIPRb3eK-IYWa2ZPvnHCqksfKy41UWjGpvveLZg
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ข่าวและกิจกรรม 
REAAA Newsletter 2022-01

ประชาสัมพันธ "การประชุมคณะทํางานดานการขนสงของเอเปค ครั้งท่ี 52" ภายใตหัวขอ “OPEN CONNECT BALANCE : เปดกวางสรางสัมพันธ 
เชื่อมโยงกัน สูสมดุล” จัดโดย กระทรวงคมนาคม ระหวางวันท่ี 14 - 16 กันยายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร กรุงเทพฯ
https://www.youtube.com/watch?v=10IfZKMZQ-k

การประชุมคณะทํางานดานการขนสงของเอเปค ครั้งที่ 52

ขาวประชาสัมพันธสมาคมวิศวกรรมทางหลวงแหงเอเชียและออสตราเลเซีย (Road 
Engineering Association of Asia and Australasia) ประจําป พ.ศ. 2565 ฉบับท่ี 1

สามารถอานรายละเอียด REAAA Newsletter 2022-01 กดท่ีภาพ

https://www.youtube.com/watch?v=10IfZKMZQ-k
https://www.youtube.com/watch?v=10IfZKMZQ-k
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1s3D0hq6igIVItVrj_pJFlzahd2MXbuNv
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1s3D0hq6igIVItVrj_pJFlzahd2MXbuNv
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ข่าวและกิจกรรม 
            

จดัโดย กระทรวงคมนาคม ระหวา่งวนัท่ี 14 - 16 กนัยายน 2565 ณ โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
https://www.youtube.com/watch?v=10IfZKMZQ-k

งานประชุมวิชาการ 11th Malaysian Road Conference & Exhibition 2022 
and 4th IRF Asia Pacific Regional Congress & Exhibition

สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย ขอเชิญชวนผูสนใจ เขารวมงาน

ประชุมวิชาการ 11th Malaysian Road Conference & Exhibition 2022 
and 4th IRF Asia Pacific Regional Congress & Exhibition ซ่ึงจะจัดข้ึน
ระหวางวันท่ี 11 – 13 ตุลาคม 2565 ท่ี World Trade Centre Kuala 
Lumpur สหพันธรัฐมาเลเซีย

สามารถดูขอมูลเพิ่มเติม ไดท่ี:
 11th Malaysian Road Conference & Exhibition 2022         

Website: https://11mrc.com/
 4th IRF Asia Pacific Regional Congress & Exhibition        

Website: https://www.irf.global/event/asrc4-kl/

งานประชุมวิชาการ The 27th World Road Congress (WRC 2023) 

สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย ขอเชิญชวนผูสนใจสง
ผลงานวิจัยเขารวมงานประชุมวิชาการ The 27th World Road 
Congress (WRC 2023) “Prague 2023 –Together on the 
Road again” โดย สมาคมทางหลวงโลก (World Road 
Association, PIARC) ซ่ึงจะจัดข้ึนระหวางวันท่ี 2 – 6 ตุลาคม 
2566 ท่ีเมืองปราก (Prague) สาธารณรัฐเช็ก 

สามารถคลิกดูขอมูลเพิ่มเติม ไดท่ี:
 Website: www.wrc2023prague.org.
 Brochure XXVIIth World Road Congress - Prague 2023
 Call for Papers Prague 2023 - PIARC (World Road Association)

https://www.youtube.com/watch?v=10IfZKMZQ-k&fbclid=IwAR3Gezr02ZSDqmKrR0TpzIPRb3eK-IYWa2ZPvnHCqksfKy41UWjGpvveLZg
https://11mrc.com/
https://11mrc.com/
https://www.irf.global/event/asrc4-kl/
https://www.piarc.org/en/activities/World-Road-Congresses-World-Road-Association/XXVII-World-Road-Congress-Prague-2023
http://www.wrc2023prague.org/
https://www.piarc.org/ressources/documents/XXVII-World-Road-Congress-Prague-2023-PIARC/d73711f-38350-Brochure-1-XXVIIth-World-Road-Congress-Prague-2023-PIARC-World-Road-Association.pdf
https://www.piarc.org/ressources/documents/XXVII-World-Road-Congress-Prague-2023-PIARC/d57b351-37871-Prague-2023-Call-for-Papers-PIARC-World-Road-Association-June-2022.pdf
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สาระน่ารู้ 
งานบูรณะอุโมงค ANNIE CORDY TUNNEL

งานบูรณะปรับปรุงอุโมงค  ANNIE CORDY 
TUNNEL.ในบรัสเซลสไดเสร็จเรียบรอย เปนอุโมงค
ยาว 2.6 กม. ยาวท่ีสุดในเบลเย่ียม รองรับรถวันละ
กวา  6 หม่ืนคัน เช่ือมโยงระหวางใจกลางเมือง
บรัสเซลสกับทางหลวงจากทางเหนือและตะวันตก
ของประเทศ เปนอุโมงคท่ีมีมาตรฐานความปลอดภัย
ท่ีมีคุณภาพสูงสุด โดยนําเอาเทคโนโลยีท่ีซับซอนมา
ใช เพื่อใหม่ันใจวาการดูแลบํารุงรักษาจะดีท่ีสุดในอีก
นับสิบปขางหนา  งานบูรณะน้ีเริ่มเม่ือป 2561 โดย
กลุมรวมคา CIRCUL 2020 ท่ีประกอบดวย BESIX, 
JAN DE NUL GROUP และ EQUANS ซึ่งยังจะตอง
ทําหนาท่ีดูแลบํารุงรักษาตอไปอีก 25 ป 

งานบูรณะประกอบดวย การซอมแซมโครงสราง 
กอสรางถนนใหม และกอสรางทางออกฉุกเฉินใหม 
17 แหง การปองกันการซึมของนํ้า และปฏิบัติตาม
ขอกําหนดดานความปลอดภัย เพื่อใหโครงสราง
อุโมงคมีอายุใชงานยาวนาน ติดตั้งอุปกรณปองกัน
การกัดกรอนดวยวิธี CATHODIC ขนาด 24,000 
ตร.ม. (เทคนิคท่ีใชในการควบคุมการกัดกรอนของ
พื้นผิวโลหะโดยทําใหเปนดานแคโทดิกของเซลลไฟฟา
เคมี วิธีท่ีงายท่ีสุดในการใช CP คือการเช่ือมตอโลหะ
เพื่อปองกันดวยโลหะท่ีสึกกรอนไดงายข้ึนเพื่อทํา
หนาท่ีเปนข้ัวบวกของเซลลไฟฟาเคมี) 

อุปกรณเครื่องมือตางๆเปลี่ยนใหมหมด รวมท้ัง
สายไฟท้ังหมดยาวกวา 8 กม. ระบบระบายอากาศ 
การติดตอสื่อสาร การติดตั้งอุปกรณตรวจสอบ
ติดตามภายในอุโมงค รวมท้ังระบบไฟฟาแสงสวาง 
แมแตผนังอุโมงคก็มีการออกแบบเปนงานศิลปใหม

ในระหวางการบูรณะอุโมงคน้ี ทํางานกันเฉพาะ
กลางคืน ตั้งแต 22.00น. ถึง 6.00น. กลางวันเปด
ใหเดินรถตามปกติ ยกเวนชวงเดือน กรกฎาคมและ
สิงหาคมของป  2561 2562 และ 2563 ท่ีปด
การจราจรท้ังวัน และในชวงเริ่มระบาดของโควิด19 
ในป 2563 น้ัน งานบูรณะไดเรงรัดไดมากเน่ืองจาก
มีการปดอุโมงคมากข้ึน เพราะการจราจรนอยลง
มาก ในชวงกลางคืนท่ีปดอุโมงคเพื่อทํางานน้ัน มี
คนงานกวา 180 คน และในชวงท่ีปดท้ังวันน้ัน มี
คนงานถึง 240 คน ทํางาน 24 ช่ัวโมง

โครงการน้ีเนนเรื่องรักษาสภาพแวดลอมเปน
พิเศษของอุโมงค ทําใหทีมกอสรางตองคํานึงถึง
องคประกอบท่ีไมปกติหลายอยาง โดย ตลอด
เสนทางอุโมงค น้ีจะวิ่งควบคู ไปกับระบบขนสง
สาธารณะ รวมถึงรถไฟใตดินเครือขายตางๆ 
รวมถึงระบบบําบัดน้ําเสียของเมือง น้ําบาดาล และ
อุโมงคน้ีผานไปใตคลอง บรัสเซลส-ชารเลอรัว และ
ถนนสายสําคัญ รวมท้ังสวนสาธารณะอาลิซาเบต

ระบบและเทคโนโลยีใหมๆไดนํามาใชเพื่อการ
ดูแลบํารุงรักษาอุโมงคน้ี เชน ตัวสแกน 3 มิติ และ
กลองหมุนได 360 องศา ทําใหไดรูปแบบ AS 
BUILT ของโครงสรางท่ีถูกตองชัดเจนมาก  ใน
ทํานองเดียวกัน การสํารวจโฟโตแกรมเมตริกของ
แผนพื้นคอนกรีตท้ังหมดและออรโธโมซาอิก ทํา
ออกมาไดผลงานทําใหแนใจไดวาทีมซอมบํารุงมี
แบบแปลนท่ีมีรายละเอียดระดับเปนเซนติเมตรและ
รวมถึงขอมูลทางภูมิศาสตรดวย
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สาระน่ารู้ 
การเตรียมรับมือภัยธรรมชาติ

เม่ือพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการกับสภาวะ
อากาศ ประเทศอยางสหรัฐฯก็คิดถึงหิมะกอน สวน
บานเราก็ฝนเปนปญหาใหญ แต อันท่ีจริงยังมี
ปญหาอื่นๆอีก เชน นํ้าทวมถนน ฝุน และพายุ 
รวมถึงไฟปา

ในแคลิฟอรเนีย ชวงเวลา 5 ปท่ีผานมา เกิดไฟ
ไหมปา ถึง 10 ครั้ง โดยเปนไฟไหมใหญถึง 8 ครั้ง 
องคกรท่ีเกี่ยวของ ตองรวมมือกัน เตรียมการ ท้ัง
กอนเกิดเหตุไฟไหม ทําการดับไฟเม่ือเกิดไฟไหม และ
ทําการขจัดซากจากการเผาไหมเพื่อมิใหเกิดไฟไหม
ปาข้ึนมาอีก และเรียนรูท่ีจะปองกัน จัดการกับมัน
เพื่อลดผลกระทบจากนํ้าทวมท่ีจะตามมา โดยมี
ข้ันตอนเตรียมการ คือ Response ดําเนินการตอ
เหตุการ Triage Highway กําหนดระดับความ
รุนแรง Assess Watershed ตรวจสอบประเมินลุม
น้ํา Weather Forecasting พยากรณสภาวะอากาศ 
และ PREPARE Actions เตรียมวิธีดําเนินการกับ
ไฟปา หรือภัยธรรมชาติ

เพื่อ เตรียมความพรอม กรมการขนสงรัฐ
แคลิฟอรเนีย Caltrans ประสานงานรวมมืออยาง
ใกลชิดกับกรมอุตุนิยมรัฐ กรมปาไมและปองกันไฟ
ไหมปา เจาหนาท่ีตํารวจ และกรมท่ีดิน เพื่อเตรียม
วิธีการในการปองกันและสูกับไฟปา  หน่ึงในน้ันคือ 
วิธีการของ Caltrans PREPARE ท่ีพัฒนาข้ึนเพื่อ
กําหนดวาเม่ือใดควรปดทางหลวงของรัฐในบริเวณ
ท่ีเกิดไฟไหม ในเดือนพฤศจิกายน 2020 PREPARE 
ไดรับรางวัลความเปนเลิศดานการขนสง โดยแสดง
ใหเห็นถึงการตัดสินใจอยางมีประสิทธิ์ภาพ ในการ
สั่งปดถนน โดยใชเวลานอยท่ีสุดจากขอมูลสภาวะ
อากาศและไฟไหม และปดถนนไมนานมาก 

วิธีการนํารอง Caltrans PREPARE นี้ ได
พัฒนารูปแบบการทํางานท่ีมีความเสี่ยงนอย โดยให
หนวยงานทองถิ่นมีการเตรียมการลวงหนา เม่ือเห็น
วานํ้าฝนท่ีตกลงมาจะไหลหลากพาซากขยะจากไฟ
ไหมมาปดถนน หรือเม่ือเห็นสภาพทีจะเปนอันตราย
ตอถนน เชนหินหลน น้ําทวมทางเปนตน

กระบวนการของการเตรียมการ Prepare นี้คือ 

1. Incident response: การตอบสนองตอ
เหตุการณ - เม่ือมีเหตุเกิดข้ึน กรมการขนสงรัฐ จะ
ประสานกับองคกรหลัก เนนท่ี ทางเขา - ออก 
เพื่อใหการเดินทางของหนวยกูภัยและประชาชน
อพยพ เขา-ออก อยางสะดวกปลอดภัย

2. Triage highway: การกําหนดระดับความ
รุนแรงของเหตุการณ- เจาหนาท่ีตรวจสอบพื้นท่ี
ของ Caltrans ซึ่งประกอบดวยวิศวกรดานอุทก
วิทยา ธรณีวิทยา และโครงสราง ทําการตรวจสอบ
วิเคราะหถึงผลกระทบตอสิ่งตางๆนอกเขตทาง และ
ประเมินวา ผู ท่ีถูกกระทบน้ัน สมควรไดรับเงิน
ชดเชยอยางไรเพียงใด

3. Assess watershed: ตรวจสอบแหลงหรือ
ลุมนํ้า ตรวจดูผลกระทบตอพื้นท่ีนอกถนน และ
ประเมินวิธีการฟนฟู ตรวจสอบความเสียหายและให
ขอมูลตอเจาหนาท่ีเฉพาะกิจน้ี ทําให Caltrans ใช
หนวยงานทองถิ่นท่ีรูเรื่องพื้นท่ีดีชวยในการระบุถึง
ผูคนในพื้นท่ีท่ีถูกผลกระทบ

4. Weather forecasting: การพยากรณ
อากาศ: Caltrans รวมมือกับ กรมอุตุรัฐ NWS เพื่อ
รับขอมูลพยากรณอากาศ ปริมาณนํ้าฝนของพื้นท่ี
ไดอยางแมนยําและรวดเร็ว ทําใหเตรียมการรับมือ
กับเหตุการณไดอยางถูกตองรวดเร็ว เตรียมทาง
เลี่ยงทางเบ่ียง การปดถนน และมาตรการเชิงรุก
อื่นๆ เพื่อใหคนใชทางสะดวกปลอดภัย

5. PREPARE actions: การดําเนินการ ทาง 
Caltrans สามารถดําเนินการไดหลายวิธีท้ังขณะ
หรือหลังเกิดเหตุ ตั้งแตปดถนน ตรวจตรากํากับการ
เดินทาง เปดศูนยอํานวยการเหตุฉุกเฉิน สงขอมูล
ไป ยังป ายบอกขอความ และวิท ยุทางหลวง 
นอกจากน้ียังมีบทบาทในการฟนฟูถนนหลังเกิดเหตุ
ซึ่งอาจใช เวลานานหลายป เชนการปลูกตนไม
ทดแทนจนมันโต Caltrans ใชการทําแผนท่ีเชิงพื้นท่ี
เพื่อแสดงภาพพื้นท่ีเหลาน้ีและระบุประเภทของ
พื้นท่ีเสี่ยงท่ีเกี่ยวของ

เรื่องน้ีเขากับเหตุการณ กทม ในชวงน้ี 21 - 24 
ก.ค. 2565 มาก ท่ีฝนตกหนัก จนนํ้าทวมถนนเกือบ
ท่ัวท้ัง กทม -ไมมีการเตรียมการลอกทอระบายนํ้า 
พลองนํ้าในคลอง - เพราะกรมอุตุนิยมแจงลวงหนา
แลววา 21 - 24 กค จะมีฝนตกหนัก และใน กทม.มี
ฝนตกถึง 80% ของพื้นท่ี - มีการสํารวจแหลงกักเก็บ
นํ้า แกมลิงไวหรือไม เตรียมการพลองนํ้าในแกมลิง 
ทําความสะอาดทางระบายนํ้า gate inlet ไวหรือไม -
กําหนดพื้นท่ีความเสียงเตรียมไว พื้นท่ีไหนทวมประจํา
และหนัก อยางแถวรัชดาหวยขวาง เพื่อตรวจสอบ
เตรียมเครื่องสูบน้ําพรอม หรือจัดเครื่องสูบน้ํามาเพิ่ม 
- หลังจากน้ีไป ตองทํางานตอ ดูวาหลังนํ้าทวมแลว 
มีขยะไหลตามนํ้ามาอุดตันทางระบายนํ้า ตะแกรงหนา
บอกักเก็บน้ํา เปนตน
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สาระน่ารู้ 
สะพาน Millennium Bridge

สะพาน Millennium เปนอีกสะพานท่ีทอดขาม
แมน้ําเทมส ในอังกฤษ ไดมาจากการแขงขันออกแบบ 
เมื่อป 2539  ท่ีจัดข้ึนโดยสภาเซาทวารครวมกับ 
Financial Times และ Royal Institute of British 
Architects โดยมีสถาปนิก Foster and Partners 
วิศวกร Arup และปฏิมากร Sir Anthony Caro ท่ี
รวมกันออกแบบภายใตวิสัยทัศน ใบมีดแหงแสงสวาง 
Blade of Light 

สะพานมิลเลนเนียมเปนสะพานใหมแหงแรกท่ี
สรางข้ึนเหนือแมนํ้าเทมสในลอนดอนมานานกวา 100 
ป โดยปกติ สะพานใหมขามแมนํ้าเทมสจะกอสรางได 
ตองมีการผานพระราชบัญญัติของรัฐสภากอน แต
สําหรับสะพานน้ี ไดรับการยกเวน แตตองไดรับการ
อนุญาตจากทาเรือลอนดอน เพื่อใหโครงสรางสะพาน
น้ันมีชองลอดพอใหเรือขนสงสินคาเขาใชทาเรือ
ลอนดอนได และการอนุญาติจากหนวยผังเมือง
ลอนดอนดวย

สะพานน้ี เปนสะพานสําหรับคนเดินถนน 
แบงเปน 3 ชวง โดยมีตอมอริม 2 ตับ ตอมอกลางนํ้า 
2 ตน ชวงสะพาน ยาว 80 เมตร 140 เมตร และ 106 
เมตร รวมความยาวท้ังสิ้น 326 เมตร พื้นสะพานเปน
อลูมิเนียม กวาง 4 เมตร รูปแบบสะพานเปนแบบ 
Lateral Suspension คือการยึดโยงพื้นสะพานดวย
เสาเหล็กทางดานขาง เพื่อไมตองการใหเสาโยงยึด
เหล็กน้ันสูงมากนัก สะพานน้ีสิ้นคากอสราง 18.2 ลาน
ปอนด  เกินงบท่ีตั้ ง ไว  2 .2 ลานปอนด  โดยทาง 
Millennium Commission และ the London 
Bridge Trust. เปนผูออกคากอสราง
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สาระน่ารู้ 
สะพาน Millennium Bridge (ตอ)

สะพานแหงน้ีเปดเปนทางการโดยพระราชินีเม่ือ 
10 มิถุนายน 2543 แตตอมาเพียง 2 วัน ก็ปดใน
วันท่ี 12 มิถุนายน เพราะสะพานมีการสั่นไหวมาก 
และเปดใชงานใหม เม่ือ 27 กุมภาพันธ 2545 และใช
งานมาจนทุกวันน้ี  โดยมีช่ือเปนทางการวา สะพาน
เดินถนน London Millennium Footbridge แตไม
คอยมีคนเรียกช่ือน้ี กลับไปเรียกอีกช่ือวา สะพาน 
Wobbly Bridge หรือสะพานสั่นคลอน  สะพานน้ี
กลายเปนจุดสนใจของชาวลอนดอน ในวันเปดน้ันมี
คนราว 8 หม่ืนคนมาเดินขามสะพานน้ี โดยแตละ
ชวงเวลามีคนอยูบนสะพานราว 2 พันคน   บรรดาผู
ท่ีอยูทางใตและตอนกลางรูสึกวาสะพานเริ่มแกวง
และบิดเปนคลื่นผิดปกติ เม่ือรูสึกไมม่ันคง ผูคนจึง
เดินบนสะพานดวยทาทางตามจังหวะการแกวงไหว
ของสะพาน ทําใหการแกวงไหวย่ิงมากข้ึน ผูคนย่ิง
ตระหนก และเดินวิ่งกันอยางสะเปะสะปะ ทําให
สถานการณย่ิงแยลงไปอีก แตสะพานก็ไมพังลงมา 
ทางวิศวกรคนออกแบบจึงตองแกไขเพื่อหยุดการ
แกวงไหวน้ี ดวยการติดตั้งแดมเปอรสองประเภท: 
แดมเปอรหนืด viscous dampers (เหมือน โชคอัพ
รถยนต) และตัวหนวงมวลแบบปรับ tuned mass 
dampers ท่ีใชทําใหแข็งแรงดวยสปริง ซึ่งใชกันใน
อาคารในเขตแผนดินไหว  สะพานน้ี ไมใชสะพานแรก
ท่ีเกิดการสั่นไหว ในป  2380 มีสะพาน Albert 
bridge ท่ีมีช่ือเลนวา หญิงตัวสั่น ก็สั่นไหวเชนกัน 
ถึงกับใหพวกทหารเวลาเดินแถวผานสะพานน้ีให
ชะลอการตบเทาเพื่อปองกันการสั่นไหว

สะพานน้ีตองปดการใชงานในป 2550 ตอน
ท่ีเกิดพายุหนัก  Kyrill ดวยเกรงวาคนท่ีกําลัง
ขามสะพานจะถูกแรงพายุเหวี่ยงตกจากสะพาน

จากปลายสะพานเม่ือมองข้ึนไปจะเห็นตัว
วิหาร St Paul's Cathedral ตั้งอยูบนตอมอก
ลางนํ้าของสะพานพอดี เปนภาพท่ีสวยงาม 
และบนสะพานน้ีมีปฎิมากรรมเล็กๆมากถึง 400 
ช้ิน โดยฝมือของศิลปน Ben Wilson เขาวาด
รูปเหมือนกอนหมากฝรั่งท่ีคนคายท้ิงไวบนผิว
ถนนแลวถูกเหยียบย่ําเปนรูปตางๆ

ในอังกฤษมีสะพานช่ือ Millennium อีก 6 
แหงตั้งอยูท่ีเมือง Gateshead, Lancaster, 
Glasgow, Salford, Stockton-on-Tees, และ 
York และท่ีอ่ืนๆท่ัวโลกก็มีสะพานช่ือน้ี คงเปน
การตั้งตามป 2000  ท่ีมีวิกฤติกาล Y2K 

สะพานน้ี แมจะมีอายุราว 20 ป แตก็เคยใช
เปนฉากในภาพยนตและมิวสิควิดีโอมาหลาย
เรื่อง อาทิเชน Guardians of the Galaxy, 
Run Fat Boy Run และ Namaste London 
ในมิวสิควิดีโอ  the Olly Murs song Heart 
on My Sleeve. ในภาพยนตร เฮรีพอตเตอร 
และ Half Blood Prince ก็ใชสะพานน้ีเปนฉาก
ดวย
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สาระน่ารู้ 
รณรงคเพื่อความปลอดภัย

จํานวนคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเพิ่มสูงข้ึนมากในรัฐ
วอชิงตัน โดยสถิติในป 2564 มีคนตายมากถึง 663 คน สูง
ท่ีสุดในรอบ 20 ป และมีแนวโนมวาจะสูงข้ึนอีกอยางตอเน่ือง 
เพราะในชวงไตรมาสแรกของป 2565 ก็มีสถิติสูงกวาของป
กอนแลว เพื่อตอสูกับภาวะอยางน้ี ทางกรรมการความ
ปลอดภัย ไดจัดใหมีการรณรงคใหความรู เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางจราจรในฤดูรอนน้ี เพราะตามท่ีเคยเปนมา จะมี
อุบัติเหตุเกิดข้ึนมากในชวงฤดูรอนท่ีคนขับรถออกทองเท่ียวกัน

การรณรงคน้ันมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความปลอดภัย
การจราจรบนพื้นฐานวัฒนธรรมของชุมชน และจะโฆษณา
รณรงคดวยแปดภาษาในสื่อตางๆ รวมถึงวิทยุ ซึ่งการรณรงค
น้ีทําคลายๆกับการรณรงคใหคนใชเข็มขัดนิรภัยท่ีประสบผล
อยางมีประสิทธิ์ภาพมาก และมีรัฐอื่นๆนําไปทําตาม
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สาระน่ารู้ 
เว็บเพื่อรถบรรทุกกรณีเหตุฉุกเฉิน
กลุมเพื่อความปลอดภัยของผูประกอบการ

ขนสงดวยรถบรรทุก The Commercial Vehicle 
Safety Alliance, CVSA. รวมกับสมาพันธทาง
หลวง FHWA. และ AASHTO. จัดการปรับปรุง
พัฒนาเว็บไซตเพื่อแจงเหตุฉุกเฉินใหทันสมัยมาก
ข้ึน นอกจากขอมูลจราจรตางๆท่ีเคยมี ไดเพิ่มสิ่ง
ตางๆดังตอไปนี้

• ขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพิกัด
นํ้าหนักบรรทุกท่ีอนุญาต และการขออนุญาต
สําหรับรถท่ีมีนํ้าหนักและขนาดใหญกวาปกติท่ีจะ
ใชวิ่งบนถนน

• แผนท่ี แบบสามารถสื่อสารกันได ของท่ัว
แคนนาดา เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา

• การสมัครเขารับการแจงเตือนประกาศ 
หรือรับทราบขอมูลใหมๆ

• ขอมูลเกี่ยวกับการออกทํางานบรรทุกทุกข 
ประเภทของการบรรเทาทุกข วันเริ่มตนและวัน
สิ้นสุดการประกาศเหตุฉุกเฉิน

• รายละเอียดเกี่ยวกับขอยกเวน รวมท้ัง
ขอมูลตางๆท่ีตองนําเสนอเพื่อขออนุญาตในการใช
รถท่ีมีขนาดใหญและนํ้าหนักบรรทุกมากกวาปกติ 
เพื่อเดินทางในเสนทางท่ีมีพิกัดนํ้าหนักบรรทุก
กําหนดไว

• ขอมูลติดตอสําหรับการขออํานาจศาล 
หรือการขออนุญาตใชรถพิเศษ บนถนน

กอนหนาน้ี เว็บไซตประกาศเหตุฉุกเฉินน้ี 
มุงเนนไปท่ีการบรรเทาการบังคับใชกฎเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยของรถบรรทุก และไดปรับปรุงให
ผูใชมีความสะดวกคลองตัวมากข้ึน เพราะในชวงท่ี
ตองทําการบรรเทาทุกขสาธารณภัยดวยการ
ขนสงสิ่งของท่ีจําเปนนั้น บางครั้งก็เกินขอกําหนด
และตองผานหลายทองท่ี ดังน้ันเพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการบรรเทาสาธารณภัย เขตอํานาจศาล
ทองท่ีตางๆอาจใชประกาศฉุกเฉินเพื่อแกขอ
กําหนดใหผอนผันบางประการเกี่ยวกับการบรรทุก
และขนสงเปนการช่ัวคราว ทําใหผูใชรถบรรทุก
เกิดความสับสนไมรูถึงการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ัน 
ดังน้ันเว็บไซตน้ี จะรวมประกาศตางๆขางตนมาไว
เพื่อแจงใหคนขับรถบบรทุกทราบกันอยางท่ัวถึง
ชัดเจน

การใหความชวยเหลือดานกฎระเบียบท่ี
จําเปนในกรณีฉุกเฉินเปนสิ่งสําคัญในการปองกัน
การสูญเสียชีวิตและรักษาโครงสรางพื้นฐานดาน
การขนสงท่ีสําคัญ เว็บไซตประกาศเหตุฉุกเฉิน
ของ CVSA เปนแหลงขอมูลออนไลนท่ีเช่ือถือได
สําหรับขอมูลฉุกเฉิน สงผลให

มีการเคลื่อนยายอุปกรณบรรเทา
ทุกขท่ีสําคัญไดดีข้ึนในระหวางเหตุฉุกเฉิน
ระดับชาติ  ระดับภู มิภาค และระดับ
ทองถิ่น

โ ด ย ส รุ ป ก็ คื อ  แ ท น ท่ี ต อ ง ใ ห
ผูประกอบการรถบรรทุกตางๆ ตองขอ
อนุญาตใชรถบรรทุกท่ีมีขนาดใหญ หรือ
บรรทุกนํ้าหนักเกินมากๆ เพื่อการขนสง
อุ ป ก ร ณ สิ่ ง ข อ ง เ พื่ อ ก า ร บ ร ร เ ท า
สาธารณะภัย ก็ทําเปนประกาศ เสนทาง 
ท่ีอนุญาตใหว่ิงได โดยท่ีทางการประเมิน
แลววา ไมทําความเสียหายตอโครงสราง
พื้นฐานน้ันๆ     เพราะเปนการช่ัวคราว 
เปนครั้ ง เปนคราว และเฉพาะกรณี 
ฉุกเฉิน เกิดภัยธรรมชาติ 
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สาระน่ารู้ 
การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ

กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ มอบงบประมาณ 59 ลานดอลลาร เพื่อเรง
พัฒนาเช้ือเพลิงชีวภาพ สําหรับภาคการขนสง โดยหวังวาจะมี 4 ถึง 20 
โครงการ  จุดหมายเพื่อใหมีการพัฒนานําเช้ือเพลิงชีวภาพมาใช  รวมท้ังการ
พัฒนาวัตุดิบสําหรับนํามาผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ เพื่อมาใชแทนเช้ือเพลิงเดิม
ท่ีใชในระบบการขนสง ท้ังท่ีมาจากพืชหรือของเสีย เพื่อเปนโอกาสใหลดการ
ปลอยมลภาวะหรือสภาวะเรือนกระจก จากภาคท่ีทําไดยากมากอยางการบิน 
การรถไฟ และการขนสง ขณะเดียวกันก็สนับสนุนการจางงานท่ีมีรายไดสูง
ท่ัวพื้นท่ีชนบทของประเทศ

การลงทุนของกระทรวงพลังงานในเช้ือเพลิงชีวภาพเปนองคประกอบ
สําคัญของความพยายามของ ประธานาธิบดี Biden ในการสนับสนุน

เทคโนโลยีพลังงานสะอาดท่ีเพิ่มความเปนอิสระดานพลังงานของการขนสง 
และทําใหเราเขาใกลเปาหมายปราศจากมลภาวะคารบอนด เช้ือเพลิงชีวภาพ
น้ีชวยใหลดการปลอยมลภาวะคารบอนดในภาคสวนท่ีทําไดยากอยางการ
ขนสงทางอากาศ ท่ีไมอาจจะไปใชพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิ์ภาพ แต
จริงๆแลว เช้ือเพลิงชีวภาพนั้นใชไดกับภาคการบินและการเดินเรือ

โอกาสในการระดมทุนซึ่งมีเปาหมายเพื่อลดตนทุนและความเสี่ยงทาง
เทคนิคของเช้ือเพลิงชีวภาพ ยังสนับสนุนเปาหมายความทาทายท่ีย่ิงใหญ
ของเช้ือเพลิงการบินท่ีย่ังยืนของกระทรวงพลังงาน เพื่อใหสามารถผลิต SAF 
ได 3 พันลานแกลลอนตอปภายในป 2573 และ 35 พันลานแกลลอนตอป
ภายในป 2593 ซึ่งจะพอเพียงตอความตองการเช้ือเพลิงในการบินของสหรัฐฯ
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สาระน่ารู้ 
เรียกผูโดยสารที่มีปญหาดานการไดยินเสียง

การขนสงของเวลส ไดทดลองใชปายดีจิตอลและ
แอพพิแกช่ัน เพื่อใชเรียกผูโดยสาร หรือแจงขอมูลตางๆ
แกผูโดยสารท่ีมีปญหาทางการไดยิน The Hearing 
Enhanced Audio Relay, HEAR. ปายน้ีไดประสบ
ผลสําเร็จในการทดลองใชกับเสนทาง  Rhymney –
Penarth เปนเวลา 2 เดือน เพื่อใหขอมูลกับคนเดินทาง
ท่ีเสียการไดยิน จากแอพพิแกช่ันนี้ทําใหผู โดยสารท่ี
บกพรองทางการไดยินสามารถติดตอผานระบบ Wi-Fi 
เพื่อรับทราบขอมูลเพื่อการเดินทางสวนตัวของเขาผาน
อุปกรณมือถือ ณ เวลาน้ัน  การแจงเตือนเหลาน้ี
สามารถปรับใหเขากับความตองการของผูโดยสาร
โดยเฉพาะได เชน แจงเฉพาะประกาศเกี่ยวกับจุดหมาย
ปลายทาง ในรูปแบบท่ีไดยินและอานได  ระบบ HEAR 
ไดรับทุนจากกระทรวงคมนาคมผานการแขงขัน 'First 
of a Kind 2021' มูลคา 9 ลานปอนด ซึ่งจัดโดย 
Innovate UK 

ทางการขนสงเวลส มุงม่ันใหระบบน้ีสามารถเขาถึง
และใชงานไดอยางดี เพื่อใหผูโดยสารไดรับประโยชน
สูงสุด และหันมาใชระบบขนสงทางรางนี้มากข้ึน

มีการประเมินวา 1 ใน 6 ของคนหนุมสาวชาว
อังกฤษจะมีปญหาสูญเสียการไดยิน ภายในป 2574 
หรือราว 14.5 ลานคน คิดเปนราวรอยละ 20 ของ
ประชากรชาวอังกฤษ และรอยละ 60 ของคนโดยสารก็
จะมีปญหาในการใชบริการ ดังน้ันระบบน้ี จะชวยใหพวก
เหลาน้ี สามารถใชบริการขนสงทางรางไดอยางไร
อุปสรรค 

แอพ HEAR นําเสนอโซลูชันท่ีใชงานไดหลากหลาย
และคุมคามากข้ึน ในการชวยใหผูโดยสารท่ีเสียการไดยิน
ไดรับรูขอมูลระหวางเดินทางบนรถไฟ แอปน้ีสามารถ
ปรับแตงใหใชไดหลายภาษา และสามารถใหภาพรวม
ของประกาศท่ีประกาศไวกอนหนาน้ี และทําใหการ
อัพเดตขอมูลการลาชาของขบวนรถไดดวย เปน
ประโยชนอยางมากแกผูโดยสารท้ังภายในประเทศ และ
นักทองเท่ียวจากตางประเทศ และระบบน้ี เปนท่ีช่ืนชอบ
มากสําหรับคนท่ีเสียการไดยิน
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สาระน่ารู้ 
เสียงจากการจราจรมีผลตอเด็กในโรงเรียน
เสียงจากการจราจรเปนปญหาใหญในเมือง สงผล

กระทบตอสุขภาพของเด็ก มีการศึกษาท่ีทําในโรงเรียน 
38 แหงในบารเซโรนา พบวาเสียงจากการจราจรมี
ผลกระทบตอพัฒนาการทางความจําและความสนใจ
เรียนในเด็กนักเรียนระดับประถม การศึกษาน้ีเปนสวน
หน่ึงของโครงการ BREATHE ท่ีทําการวิจัยโดย Maria 
Foraster และ Jordi Sunyer โดยมีนักเรียน 2,680 คน 
อายุระหวาง 7 ถึง 10 ป เพื่อตรวจดูถึงผลกระทบจาก
เสียงจราจรตอพัฒนาการของเด็กนักเรียน โดยเนนท่ี 2 
เรื่องท่ีสําคัญตอการเรียน น่ันคือ ความสนใจหรือสมาธิ
ในการเรียนและความจํา

ในเรื่องความสนใจหรือสมาธิในการเรียน รวมถึง
กระบวนการตางๆ เชน การเลือกรับสิ่งเราเฉพาะอยางท่ี
เลือกสรร หรือการมุงความสนใจไปท่ีงานเฉพาะอยาง
เ ป น เ ว ล า น าน  ( ไ ม ใ ช ส น ใ จ แ ค ช ว ง เ ว ล า สั่ น ๆ )  
หนวยความจําในการทํางานเปนระบบท่ีชวยใหเรา
สามารถเก็บขอมูลไวในใจและจัดการขอมูลในชวงเวลา
สั้นๆ เ ม่ือเราตองการประมวลผลขอมูลท่ีเก็บไว ใน
หน วยความ จํ าการ ทํ างานอย า งต อ เ น่ื องและ มี
ประสิทธิภาพ เราจะใชสิ่งท่ีรูจักมาทํางาน 

การทํางานวิ จัยภาคสนามน้ีใช เวลา 12 เดือน
ระหวางป 2555 – 2556 ผูเขารวมไดถูกทําการทดสอบ
ความรูความเขาใจ สี่ครั้ง จุดมุงหมายของการทดสอบ
ไมใชเพียงเพื่อประเมินความจําและความสนใจในการ
ทํางานเทาน้ัน แตยังรวมถึงการศึกษาวิวัฒนาการเม่ือ
เวลาผานไปดวย ในชวงท่ีทําการทดสอบน้ี มีการวัด
ระดับเสียงของพื้นท่ีหนาโรงเรียนท้ัง 38 แหง รวมท้ังใน
หองเรียนและในสนามเด็กเลนดวย

หลังจบการวิจับครบ 12 เดือน พบวา วิวัฒนาการ
ดานความจําในการทํางาน ความจําในการทํางานท่ี
ซับซอน ความสนใจหรือสมาธิน้ันชาลงในโรงเรียนท่ีมี
ระดับเสียงจราจรสูงข้ึน ตัวอยางเชน ระดับเสียงรบกวน
ภายนอกท่ีเพิ่มข้ึน 5 เดซิเบล สงผลใหมีการพัฒนา
หนวยความจําในการทํางานท่ีชากวาคาเฉลี่ย 11.4% 
และการพัฒนาหนวยความจําในการทํางานท่ีซับซอนซึ่ง
ชากวาคาเฉลี่ย 23.5% ในทํานองเดียวกัน การไดรับ
เสียงรบกวนจากการจราจรภายนอกอาคารเพิ่มข้ึน 5 เด
ซิเบล สงผลใหมีการพัฒนาความสามารถในการใหความ
สนใจซึ่งชากวาคาเฉลี่ย 4.8%  การศึกษาน้ีสนับสนุน
สมมติฐานท่ีวาวัยเด็กเปนชวงท่ีออนแอซึ่งสิ่ ง เร า
ภายนอกเชนเสียงสามารถสงผลตอกระบวนการพัฒนา
ความรูความเขาใจท่ีรวดเร็วซึ่งเกิดข้ึนกอนวัยรุน แต
เสียงท่ีบานกลับไมมีผลตอสิ่งตางๆขางตน
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สาระน่ารู้ 

ขาว SpaceX ของอีลอน มัสค ท่ีจะบินสูอวกาศนั้น กวาจะสงยานอวกาศ 
สูง 50 เมตร ข้ึนสูอวกาศได ตองผานการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดลอม
รอบๆสถานีปลอยยาน ท่ีอยูท่ี Boca Chica ทางใตของรัฐเท็กซัส ท่ีลอมรอบ
ดวยอุทยานแหงชาติและแหลงสัตวปา เพราะอาจกระทบตอสัตวปาพวกนก 
นอกจากน้ี ยังตองรื้อยายบานหลายหลัง และเวลาทําการทดลองสงยาน
อวกาศ ตองใหผูคนท่ีอาศัยอยูใกล ยายไปอยูท่ีอื่นช่ัวคราว

สหพันธการบินสหรัฐ FAA ไดพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดลอม และให
ปรับปรุงแกไขเรื่องตางๆกวา75 หัวขอ โดยรวมมืออยางใกลชิดกับกรม
คุมครองสัตวปา และคาดวาจะสรุปผลไดราวเดือนมิถุนายน 2565 นี้ 

เม่ือเดือนท่ีแลว ทาง FAA ไดมีขอ comments กวา 17,000 ขอ บางอัน
เกี่ยวกับผลกระทบอันตรายตอสัตวปาท่ีใกลสูญพันธุ และสัตวในอุทยาน ซึ่ง
ทางสถานีก็ไดขยายพื้นท่ีออกไปยังพื้นท่ีลุมอีก 17.6 เอเคอร แตก็ยังอาจ
สงผลกระทบ เพราะพื้นท่ีนี้ เปนเสนทางอพยพของนกจากเหนือลงใตดวย

มีการระเบิดเกิดข้ึนหลายครั้ง [ท่ีสถานท่ีทดสอบ] และไดกระจายเศษ
ซากเขาไปในเขตรักษาพันธุสัตวปาและท่ีอยูอาศัยของอุทยานของรัฐโดยรอบ 
และท่ีดินของ SpaceX ก็อยูติดกับท่ีอยูอาศัยของนกชอรเบิรดดวย และจาก
การสํารวจพบวาจํานวนนกลดลงจาก 327 ตัวในป 2561 เหลือ 214 ตัวในป 
2563 แลวกลับมาเพิ่มข้ึนเล็กนอยเปน 276 ตัวในป 2564 ซึ่งสัมพันธกับการ
ทดสอบการปลอยยานของสถานีดวย และนกก็ทํารังหางจากสถานีปลอยยาน
ดวย   ทางกรมควบคุมคุมครองสัตวปลาไดสํารวจและกังวลมากกับพวก 
นกชอรเบิรดปมแดงและแมวจากัวรันดีและแมวปา สัตวทะเลก็ตกอยูใน
อันตรายเชนกัน เชน เตาทะเล Kemp's Ridley ซึ่งทํารังอยูบนชายหาดของ 
Boca Chica และเปนเตาทะเลท่ีใกลสูญพันธุมากท่ีสุดในโลก

สถานีสงยานน้ีอาจทําอันตรายตอชีวิตสัตว จากการปลอยยานข้ึนสู
อวกาศ ดวยความรอน แรงดัน เศษขยะท่ีปลิววอน หรือขับไลใหสัตวพวกน้ี
ออกไปจากพื้นท่ีน้ี  สวนทางนายอีลอนมัสต กลับเห็นวา จากท่ีทดสอบมา
หลายครั้ง ไมไดทําอันตรายตอสัตวตางๆเลย

แสถานีสงยานอวกาศ SpaceX
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สาระน่ารู้ 
กําแพงกั้นชองทางจักรยาน
ในฤดูรอนน้ี โดยเริ่มตั้งแต 10 มิถุนายน ทางเฉพาะจักรยานในนครนิวยอรคบาง

เสนทางจะมีเครื่องกั้นเพื่อความปลอดภัยของคนข่ีจักรยานมากข้ึน เปนวัสดุใหมท่ีมา
กอสรางกําแพงหรือท่ีกั้น เพื่อใหคนข่ีจักรยานอยูในชองทางเฉพาะ หากโครงการ Better 
Barriers pilot ท่ีทดลองนี้สัมฤทธิ์ผล ก็จะขยายไปยังทางจักรยานอื่นๆตอไป

ทางนครนิวยอรคจะทดลองใชกําแพงแบบใหมน้ี ท่ีทําจากวัสดุตางๆ เชน ยางแข็ง 
พลาสติก และคอนกรีต ตามทางจักรยานตางๆ โดยเริ่มท่ี Union Square East. และจะมี
การติดตามผลวามันคงทนเพียงใดจนถึงฤดูหนาว เพื่อดูวาวัสดุแบบใดเหมาะสมท่ีสุด    
โดยกําแพงท่ีกอสรางจากวัสดุตางๆจะติดตั้งท่ีทางจักรยานในท่ีตางๆดังตอไปนี้

• Avenue C, East 3rd Street to East 13th Street (Manhattan)

• Union Square East, East 15th to East 17th Street (Manhattan)

• Quay Street, Franklin Street to West Street (Brooklyn)

• 34th Avenue, multiple blocks along Open Street (Queens)

• Northern Boulevard, 41st Avenue to 36th Street (Queens)

• Edward L. Grant Highway, Plimpton Avenue to West 169th Street 
(Bronx) * 

ทางกรมการขนสงรัฐ ขอใหผูข่ีจักรยานใหขอแนะนําหรือขอคิดเห็นเกี่ยวกับกําแพงน้ี
ดวยเพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงใหดีข้ึน ทางเมืองพยายามหานวัตกรรมมาเพื่อทําใหทุกคนมี
ความปลอดภัยบนถนน เพราะจํานวนคนข่ีจักรยานมีเพิ่มข้ึน และพวกเขาสมควรไดรับการ
ปองกันใหปลอดภัย
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เรื่องขําขัน

1. หนุมรัสเช่ียน 2 นายเพิ่งกลับจากยูเครน พรอมกับนําเอาลูกระเบิดและอาวุธบางอยางท่ีเก็บไดกลับมายังเมือง Mytishchi ราว 16 กม. จาก

มอสโกว ดวยวัตถุประสงคใดไมแจงชัด แตมันอันตรายและอาจมีราคาแพงในตลาดมืด อยางไรก็ตามระหวางเดินทางกลับ ระเบิดลูกหน่ึงเกิด

ระเบิดข้ึน เปนเหตุใหท้ังสองบาดเจ็บสาหัสตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาล หน่ึงในน้ันเปนนายทหารบกรัสเซียยศพันตรีท่ีเกษียณแลว ซึ่งนาจะรู

ถึงอันตรายของอาวุธ *** ความบาเขลา มีตั้งแตเริ่มไปเท่ียวยูเครนในชวงสงครามแลว ย่ิงเขลามากข้ึนเม่ือนําเอาอาวุธสงครามกลับเขามาใน

ประเทศรัสเซีย อาจถึงติดคุกหัวโต

2. ชายหน่ึงถูกตํารวจพบวาขับรถท้ังท่ีถูกหามขับรถเปนเวลา 20 เดือน เม่ือไมกี่อาทิตยท่ีผานมา เม่ือตํารวจพบเขาขับรถ เขาพยายามขับรถหนี

ดวยความเร็วสูง ดับไฟหนารถ ฝาไฟแดงหลายแหง แลวเขาก็กระโดดออกจากรถท้ังท่ีรถยังวิ่งอยูแลวเขาไปหลบซอนตัวใตรถคันหน่ึง รถ 

Vauxhall ของเขาวิ่งตอไปและปนข้ึนขอบทางไปชนรั้วท่ีหางไป 30 เมตร โชคดีท่ีรถไมชนถูกใครหรือชนถูกรถคันอื่นเสียหาย ตํารวจรวบตัวเขา

ไดทันท่ี และเขาแกตัววาตองรีบไปดูแมท่ีติดโควิด แตตํารวจก็ตั้งขอหาขับรถอยางอันตราย ไมมีประกัน เขาถูกตัดสินจําคุก 8 เดือน และหามขับ

รถ 2 ป  *** พฤติกรรมทําผิดซ้ําซาก อยางนี้ ติดคุกบางอาจจะเข็ดหลาบ กวาจะไดขับรถก็อีก 3 ป ขางหนา 

3. ในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ชายคนหน่ึงหลังออกจากบาร ไดขโมยรถคันหน่ึงแลวขับออกไป ตํารวจตามจับ เขาจึงท้ิงรถไวคารางรถไฟและ

ถูกรถไฟชนดันรถไปจนถึงบานของเจาของรถ ตํารวจจับตัวคนขโมยรถได เขาแกตัววา ออกจากบารหารถของเขาไมเจอ จึงขับรถคันดังกลาว

เพื่อตระเวนหารถของเขา ขณะท่ีขับวนหา ก็ถูกตํารวจตามจับจึงจอดรถท้ิงไวอยางน้ัน ตํารวจไมเช่ือ และตั้งขอหาหลายกระทง *** นอกจาก

โทษฐานขโมยรถแลว ยังตองชดใชคาเสียหายใหเจาของรถและการรถไฟอีกดวย 

4. หญิงหน่ึงในวอชิงตันหลังกลับจากงานศพ ขับรถไปตามถนนท่ีมีหิมะตรงทางโคง รถเกิดลื่นพลิกคว่ําหลายตลบแลวหงายทอง เธอไดรับ

บาดเจ็บและไมสามารถเอื้อมไปหยิบโทรศัพทมือถือหรืออาหารและนํ้าท่ีอยูในรถ แมวาลูกสาวจะแจงความวาแมหายไปในวันรุงข้ึน และระบุ

ตําแหนงท่ีนาจะอยูตามสัญญาณจากมือถือ แตตํารวจหาไมเจอเพราะมีตนไมบังไว หลังจากท่ีเธอตองทนหนาวในรถกวา 5 วัน และดื่มนํ้าจาก

หยดนํ้า เธอก็ถูกพบโดยคนงานทํางานทางแลวนําสงโรงพยาบาล *** ตํารวจตรวจท่ีเกิดเหตุแบบลวกๆ คงไมยอมเดินลงไปตามลาดถนนจึง

มองไมเห็นรถ ผิดกับคนทํางานดูแลบํารุงรักษาทางท่ีตองเดินลงไปดูอยางละเอียด เพื่อซอมแซมเชิงลาดถนน จึงไปพบเธอเขา

5. ท่ีเมือง Herefordshire ในอังกฤษ เกิดเหตุการณประหลาด รถท่ีจอดอยูถูกคนเอาเน้ือมาวางพาดไวท่ีรถ รถอีกคันถูกเอาเน้ือแกะอัดเขาไป

ในทอไอเสีย และอีกคันมีเน้ือไกหอยไวท่ีขอบลอรถ ขณะเดียวกันมีบานหลายหลังถูกขวางปาดวยไขและเน้ือดิบ ยังไมทราบเหตุจูงใจวาทําไปเพื่อ

อะไร ขณะเดียวกันมีคนจุดไฟเผารถไปกวา 40 คันใน 2 หมูบานใกลกับเมืองบริสตอล ตํารวจสันณิฐานวาคนรายคงข่ีรถสกูดเตอรไฟฟามากอ

เหตุ เพราะไมมีใครไดยินเสียงรถวิ่งเลย ในบรรดารถท่ีเสียหายมีท้ังรถของทางราชการและมินิสบัส 4 คันท่ีใชในชุมชน **** นาจะเปนเจาของ

ฟารมปสุสัตวหรือฟารมไก ประทวง ท่ีขายสินคาไมไดราคา หรือขายไมออก เพราะคนอังกฤษมีเศรษฐกิจแย จนลง ไมมีเงินซื้อเน้ือกิน ของขาย

ไมออก เลยเอามาประทวง

6. เจาของรถหลายคันในตอนใตของลอนดอนตองหาเครื่องปองกันมากั้นใตทองรถยนตเพื่อปองกันสัตวมาทําลาย โดยเฉพาะกัดพวกสายไฟ 

หรือทอนํ้ามันเบรก โดยสัตวท่ีนาสงสัยคือหมาจ้ิงจอก คนไดนําหลากหลายวิธีมาปองกัน มีท้ังใชสเปรยยับย้ังสัตว ใชไฟแฟลชทําใหสัตวตกใจ 

แตก็ไดผลเพียงบางสวน บางคนถึงกับเอาตาขายมากั้นใตทองรถเพื่อปองกันหมาจ้ิงจอกเขาไปกัดช้ินสวนรถ หญิงโชครายรายหน่ึงกวาจะรูวา

เธอกถูกทําลาย ก็ตอเม่ือเบรกไมทํางานแลวรถว่ิงไปชนกับรถคันอ่ืน แตก็ยังโชคดี ท่ีเธอไมบาดเจ็บ *** บานเรามีแคหนูท่ีกัดสายไฟ ก็ใชใบ

สาระแหน หรือลูกเหม็นวางไว บางท่ีก็เจอตัวเงินตัวทองหรืองู เขาไปรับไออุนจากเครื่องยนต ก็ตองรอนถึงกูภัยมาชวยจับไปปลอยสูธรรมชาติ

หยุดรถคลายเครียด

https://www.freepik.com/prostooleh
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