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ในศุภวาระขึ้นปใหม พ.ศ. 2566

สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย 

ขอสงความสุขและความปรารถนาดีแดทุกทาน

ขอใหไดรับแตส่ิงท่ีดี มีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง 

เดินทางปลอดภัยตลอดท้ังปและตลอดไป
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ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนานานาชาติ “Climate Change, Resilience, and Disaster Management 
for Roads”

งานสัมมนานานาชาติ “Climate Change, Resilience, and Disaster Management for Roads” จัดโดย PIARC และ REAAA  
เม่ือวันท่ี 21 - 24 พฤศจิกายน 2565 ท่ี Yogyakarta Marriott Hotel, เมืองยอกยาการตา (Yogyakarta) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และผานระบบ
ออนไลน Zoom Meeting

โดยในงานน้ี ดร.อัคคพัฒน สวางสุรีย วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สํานักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง และ รศ.ดร.อภินิติ โชติสังกาศ 
อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเขารวมบรรยายในหัวขอ "Climate Change, Resilience and Rainfall-
Induced Slope Monitoring and Management System for Roads in Thailand" ซ่ึงไดรับความสนใจจากผูเขารวมงานเปนอยางมาก
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ข่าวและกิจกรรม
การบรรยายพิเศษแบบออนไลน "State of Art of Advanced loT Structural Health 
Monitoring Technologies"

สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย ไดจัดการบรรยายพิเศษ
แบบออนไลน ในหัวขอ "State of Art of Advanced loT
Structural Health Monitoring Technologies" โดยบริษัท NPLUS
ประเทศอิตาลี เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 - 17.00น. 
(ตามเวลาในประเทศไทย) มีจํานวนผูลงทะเบียนเขาฟงบรรยาย
ท้ังส้ิน 47 คน

ในครั้งน้ี Mr.Carlo Ranalletta Felluga ตําแหนง Chief 
Executive Officer (CEO) บริษัท Nplus ไดนําเสนอเทคโนโลยี 
การตรวจสภาพโครงสราง Structural Health Monitoring System 
(SHM) ท่ีไดถูกพัฒนามาใช ในการดูแลบํารุงรักษาสะพานหรือ
โครงสรางพื้นฐานท่ัวไปดวยอุปกรณตรวจวัด (Sensors) ซ่ึงสามารถ
ติดตามสภาพของโครงสราง ชวยใหการบริหารจัดการการดูแล
บํารุงรักษาสะพานหรือโครงสรางพื้นฐานท่ัวไปไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว และใชเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อชวยลดคาใชจายในการตรวจสอบ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และมีความปลอดภัยตอเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานได

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃºÃÃÂÒÂ

https://www.dropbox.com/s/fq90z09at6uz8yu/Nplus_%20Technical%20Presentation%20SHM%20rev00%20-%20221219%20RATh%20Thailand%20-%20Bangkok%20-%20Full%20HD.pdf?dl=0
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ท่ีนั่งเด็กในรถยนต

สาระน่ารู้

รัฐโคโลราโด มีกฎหมายตองใชท่ีน่ังสําหรับเด็กท่ี

โดยสารมาในรถ จึงมักมีปญหาท่ีคนจากรัฐอื่นเม่ือมา

เท่ียวโดยไมรูกฎหมายและไมไดเตรียมท่ีน่ังเด็กมาดวย 

เพ่ือแกไขปญหาน้ี ทางรัฐจึงจัดโครงการใหความรูในงาน 

National Child Passenger Safety Week ข้ึนให

ประชาชนมีสวนรวมท่ี Paco Sanchez Park โดยมี

เจาหนาท่ีใหคําปรึกษาท้ังภาษาอังกฤษและสเปน และมี

การแจกท่ีน่ังเด็กจํานวนหน่ึงให กับผูสนใจเขารวม

โครงการดวย ในซุมใหความรูประกอบดวยรูปภาพ วิดีโอ

และการสอบถามเก่ียวกับเร่ืองท่ีน่ังเด็กในรถ ในรัฐน้ีมีผู

อพยพยายถ่ินเขามาอยู จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองให

ความรูแกผูเพ่ิงยายเขามาท่ีมีมากกวารอยละ 10 และมา

จากรัฐท่ีไมมีกฎหมายท่ีน่ังเด็กในรถ ปจจุบันยังไมมี

มาตรฐานสากลสําหรับท่ีน่ังเด็กในรถ และอุบัติเหตุการ

เสียชีวิตของเด็กท่ีน่ังมารถโดยไมมีท่ีน่ังเด็กเฉพาะน้ันสูง

มากถึงรอยละ 12 ดวยเหตุน้ีทางการจึงมุงเนนใหความรู

แกผูเพิ่งยายเขามาอยูในรัฐน้ีโดยท้ังวิธีออนไลนและตอตวั

โดยตรงเพ่ือใหเด็กปลอดภัย และยังไปใหความรูท่ีศูนยผู

ยายมาใหมท่ีเดนเวอร เก่ียวกับการติดตั้งท่ีน่ังเด็กอยาง

ถูกตอง ในหลากหลายภาษา เพราะในรัฐน้ีมีคนพูดสเปน

อยูราวรอยละ 49 เวียดนาม 2.7 จีน 2.5 รัสเซีย 2.1 และ

เกาหลีใตรอยละ 2

ผูปกครองสวนมากยังไมรูไมเขาใจเร่ืองท่ีน่ังเด็กใน

รถ และตองมีขอแนะนําตางๆในเรื่องตอไปน้ี

• คนท่ีไมเคยใชท่ีน่ังเด็กในรถมากอน ใหทราบถึง

กฎหมายและความจําเปน

• ติดตั้งท่ี น่ังเด็กไวอยางไม ถูกตอง ไม ม่ันคง

ปลอดภัย

• ใชของมือสองหรือของหมดอายุ หรือของท่ีเคย

เกิดอุบัติเหตุมากอนแลว

• ใชท่ีน่ังท่ีไมเหมาะกับนํ้าหนัก ความสูง และ

พัฒนาการของเด็ก

• ไมเคยใชท่ีน่ังเด็กมากอนเลย จนเด็กโตพอท่ีจะ

ใชเข็มขัดนิรภัย

• ไมคุนเคยกับกฎหมายของรัฐโคโลราโดเก่ียวกับ

การใชท่ีน่ังเด็กในรถท่ีเหมาะสม
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ยานขนาดเล็กเดินทางในเมือง 

สาระน่ารู้

การเดินทางในเมืองในอนาคตจะหันมาใชรถสองลอหรือพวก e-scooters หรือจักรยาน

ไฟฟากันมากข้ึน และพวกรถยนต สามหรือส่ีลอขนาดเล็กสําหรับคนน่ังหน่ึงถึงสองคนก็อาจ

เกิดข้ึนได ยานพวกน้ีจะมีนํ้าหนักราว 100 – 500 กก โดยมีความเร็วระหวาง 25 ถึง 90 กม/

ชม. ดวยขนาดท่ีเล็ก ราคาจึงไมแพงเทาพวกรถไฟฟา ใชพ้ืนท่ีบนถนนนอยกวา และหาท่ีจอด

ไดงายกวา ซึ่งเหมาะอยางยิ่งในการใชในพื้นท่ีคนพลุกพลานมาก ขอดีอื่นๆไดแก

1. ใชทรัพยากรและพลังงานนอยในข้ันตอนการผลิต ซึ่งเหมาะอยางยิ่งในยุคท่ีวัสดุ

ผลิตแบตเตอรี่ขาดแคลน

2. ใชพลังงานในการขับเคลื่อนรถนอยกวารถใชไฟฟาปกติ อยางน้ีเหมาะมากกับพ้ืนท่ี

หลายแหง อยางในสหภาพยุโรปท่ีไมสามารถผลิตพลังงานสะอาดในทองถ่ินชนบทเพ่ือ

ใหบริการแกรถไฟฟาเหลาน้ี

3. รถขนาดเล็กน้ีมีความปลอดภัยมากกวา เพราะใชความเร็วต่ํา และคนเดินถนน

มองเห็นไดชัดเจน

รถยนตขนาดเล็กเม่ือเปรียบเทียบกับพวก สกูดเตอรไฟฟา รถจักรยานและอื่นๆ มันมี

ความสะดวกสบายมากกวา น่ังสบาย ไมตากแดดตากฝน มีพื้นท่ีสําหรับสองคนและเก็บของได

อีกดวย คาดวาตลาดรถแบบน้ีจะขยายตัวมาก อาจมีมูลคาสูงถึง 1 แสนลานในตลาดจีน ยุโรป

และอเมริกา ภายในป 2593 (ตลาดรถแบบน้ีเร่ิมมีมาตั้งแตป 2558 และมีมูลคาตลาดจนถึง

ปจจุบันสูงถึง 300 ลานดอลลาร) จากการสํารวจตลาดจากคนใชรถพบวาสวนมากพรอมจะ

เปลี่ยนมาใชรถยนตเล็กแบบน้ี
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วงเวียน Roundabout 

สาระน่ารู้

ท่ีเมือง Ascension Parish town ใน 

Sorrento เม่ือสองปกวาไดกอสรางวงเวียนข้ึน

แทนทางแยกท่ีใชไฟสัญญาณจราจรมูลคา 5.6 

ลานดอลลาร เปนทางแยกของทางสาย La.22 

ตัดกับทางสาย La.70 อยูใกลทางหลวงระหวาง

รัฐ I -10 ท่ีมีรถบรรทุก เทเลอร-18ลอ  และ

รถโดยสารจํานวนมากเพ่ือขนสงคนและสินคา

จากโรงงานอุตสาหกรรมตามแนวแมนา มิสซิส

ซิปป ไปสูทางหลวงระหวางรัฐ I -10 เพื่อลด

ความคับคั่งของการจราจร

เม่ือเร่ิมใช วงเวียน ผูคนไมคุนชินกับทาง

แยกท่ีไมมีสัญญาณไฟหรือปายหยุด มีการ

ติดขัดบาง และธุรกิจบริเวณน้ันกังวลเร่ืองการ

เวนคืนท่ีดิน และผลกระทบตอธุรกิจพวกเขา 

แตเม่ือคนขับรถรูจักและคุนชินกับการใชแลว 

ตางก็บอกวาดีและชอบ จึงมีจํานวนวงเวียน

เพิ่มข้ึนในแถบพื้นท่ี Baton Rouge region

นับแตกรมการขนสง รัฐหลุยส เซียน า

กอสรางวงเวียนแรกเม่ือป 2546 จากน้ันมาก็มี

วงเวียนเพ่ิมข้ึนกวา 174  แหง ตามเมืองตางๆ

ในรัฐ ท้ังท่ีใชงบรัฐบาลกลาง งบทองถ่ิน หรือ

แมแตเอกชนก็สรางข้ึนในหมูบานหรือชุมชน 

และทางกรมกําหนดใหวงเวียนเปนตัวเลือกใน

การพิจารณาวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงทางแยก 

เพราะมันชวยระบายรถไดมาก ลดความเร็วรถ

ลง ทําใหลดเหตุรถชนกันหรือความรุนแรงของ

อุบัติเหตุได

มี ก า ร ศึ กษา วิ จั ย ของมหาวิ ทย าลั ย

หลุยสเซียนา พบวาในชวงเวลา 3 ป วงเวียน 

18 แหงในหลุยเซียนาลดการบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุรถชนกันลงรอยละ 57 ในการศึกษายัง

พบวา งบลงทุนกอสรางวงเวียนมากกวาทาง

แยกท่ีใชไฟสัญญาณจราจร แตในระยะยาว คา

ดําเนินการ ดูแลบํารุงรักษาถูกกวา

แมวงเวียนจะปลอดภัยกวา แตในการรับ

ฟงความเห็นประชาชน  ผูคนยังกังวลตอการใช

วงเวียน ตอนเขาหรือออกจากวงเวียน และ

เจาของท่ีดินหรือธุรกิจขางเคียงกังวลไมอยาก

ใหถูกเวนคืนท่ีดินหรือมีผลกระทบตอธุรกิจ แต

ความกังวลเหลาน้ันก็คอยๆ บรรเทาลงในเวลา

ตอมา

ทางกรมมีการสอบถามความเห็นผูใชวง

เวียน สวนมากเห็นวาทําใหการจราจรคลองตัว 

และปลอดภัยมากข้ึน แมวาการสอบถามจะเปน

ตัวอยางนอยท่ีอาจไมตรงตามหลักวิทยาศาสตร 

แตขอสรุปก็ตรงกับการสํารวจหรือศึกษาอื่นๆ 

หลายคนท่ีใชวงเวียนพูดเหมือนกันคือกังวลใน

ตอนแรกๆ ตอมาเม่ือชินแลว ก็เห็นวาดีกวามาก

อยางวงเวียนคูแฝดท่ีทางตางระดับ I-12 ใน 

Walker ท่ีกอสรางเสร็จไมก่ีปกอนหนา ตํารวจ

ก็บนวา มีรถบรรทุกท่ีเลี้ยวแลวพลิกคว่ําและ

เกิดอุบัติเหตุอื่นๆ แตไมก่ีปตอมา เม่ือประชาชน

คุนชินกับวิธีการใชวงเวียน หรือรถบรรทุกใหญ

มากๆหาทางเล่ียงไปใชเสนทางอื่นแทนแลว 

การจราจรก็คลองตัวดี จนตํารวจอยากใหมี

เพิ่มข้ึน

เพราะวงเวียนตองใชพ้ืนท่ีเขตทางมาก 

อาจมีปญหากับเจาของท่ีดินและสาธารณูปโภค 

ถึงขนาดมีการข้ึนศาล เพ่ือพิจารณาวา ใครควร

เปนคนจายคายายสาธารณูปโภคในเขตทาง

คนขับรถบรรทุกบางคนบนวา คนขับรถ

อื่นๆไมยอมชะลอใหทางท้ังท่ีควร กลับปาดหนา

วิ่งเขาวงเวียน น่ันแสดงวาไมรูหลักเกณฑการใช

วงเวียน ท่ีกําหนดให "รถในวงเวียนตองไปกอน"

เจาของปมนํ้ามันท่ีมีหลายแหงตามแนว

ถนนใน  Ascension ไมชอบวงเวียน เพราะการ

หามเลี้ยวขวา(แบบขับบานเรา) กอนเขา หรือ

เม่ือออกจากวงเวียนน้ันทําใหคนเขาปมยากข้ึน 

รวมท้ังรานสะดวกซื้อดวย เพราะรานสะดวกซื้อ

หมายถึงตองใหลูกคามีความสะดวกในการเขา

ออกดวย
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โครงการสะพานในโรมาเนีย Braila Bridge

สาระน่ารู้

สะพานใหม Braila Bridge มีความจําเปนมากดาน

คมนาคม มันจะมาแทนท่ีเรือเฟอรี่และชวยลดเวลาท่ี

ใช เดินทาง โครงการน้ีเ ร่ิมศึกษาความเหมาะสม

โครงการมาตั้งแตป 2539 และมาเสร็จเอาในป 2559 

งานกอสรางสะพานน้ี ดําเนินการโดยกลุมรวมคาอิตา

เลียนและญี่ปุน โดยเร่ิมงานกอสรางในกลางป 2561

กําหนดเวลาตามสัญญา 3 ป แตงานตองลาชาไปดวย

หลายสาเหตุ

สะพานแหง น้ีอยู ใกลชายแดนระหวาง

โรมาเนียกับยูเครนและโมลโดวา เปนแนวทางท่ี

เช่ือมตอกับทางหลวง E87 เปนเสนทางสําคัญท้ังกับ

รถยนตน่ังและรถบรรทุก โดยจะใหบริการเสนทาง 

Dobrogea Express (DX8) ท่ีวางแผนไว โดยเช่ือม

ระหวางเมือง Braila ใน Braila County ทางฝง

ตะวันตกกับ Smârdan ใน Tulcea County ทางฝง

ตะวันออก

คากอสรางสะพานน้ีราว 400 ลานปอนด โดย

ทางสหภาพยุโรปสนับสนุนงบรอยละ 75 อีกท่ีเหลือ

น้ันรัฐบาลโรมาเนียจัดหามาสมทบ โดยมีทาง

โรมาเนียเปนเจาของโครงการ

โดยตําแหนงของสะพานท่ีทอดขามแม นํ้า

ดานูบท่ีมีการจราจรทางนํ้าคับคั่ งมาก จึงตอง

ออกแบบใหเหมาะ โดยออกแบบเปนสะพานแขวน 

suspension bridge ดวยเหตุผลท่ีทางเจาของ

ตองการใหมีชองนํ้าตรงกลางกวางท่ีสุด เทากับความ

กวางแมนํ้า โดยไมใหมีเสาในลํานํ้าเพ่ือเลี่ยงการชน 

และใหการเดินเรือสะดวก ความกวางกลางแมนํ้า

มากกวา 1 กม จึงไมเหมาะท่ีจะออกแบบเปน สะพาน

แบบเคเบิลสเตย cable stay.

สะพานและทางหลวงท่ีเช่ือมติดตอสะพานกับ

ถนนรอบๆน้ันควรเสร็จภายในป 2565 แตก็ตองลาชา

ออกไป และทางเจาของโครงการก็ยังไมตัดสินปญหา

บางอยาง ทําใหกําหนดการสงมอบงานตองลาชาไป

อีก ทางดานตะวันตกของสะพาน จะตองกอสราง

ถนนเช่ือมสะพานยาว 4.5 กม. ทางดานตะวันออกน้ัน

ใกลกับเมือง Jijila ท่ีตองกอสรางถนนเช่ือมยาว 12.5 

กม. และมีถนนเช่ือมอีก 4.5 กม เพ่ือไปบรรจบกับกับ

ทางหลวงสาย E87 โดยรวมแลวท้ังโครงการมีถนน

และสะพานรวมความยาว 23 กม. ถนนเช่ือม ราว 12 

กม จะเสร็จในป 2565 สวนอีก 11 กม ท่ีไปเช่ือมกับ

ทางหลวง E87 น้ันจะเสร็จในป 2566

ตัวสะพานแขวนน้ันยาวท้ังหมด 1,974 

เมตร โดยมีชวงแขวนตรงกลางยาว 1,120 เมตร 

ปลายสองขางยาวไมเทากัน โดยทางตะวันตกยาว 

490 เมตร สวนทางตะวันออกยาว 364 เมตร 

ยอดหอเสาแขวนเหล็กสูง 192.6 เมตรเหนือ

ระดับนํ้าทะเล ในขณะท่ีระดับนํ้าสูงสุด ก็มีชอง

ลอดสูง 39-40 เมตร จึงมีชองลอดกวางมาก

และสูงพอใหเรือสัญจรไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ตัวสะพานมี 4 ชองจราจรกวางชองละ 3.50

เมตร ไหลทาง 2 ขางกวางขางละ 2.50 เมตร 

และทางคนเดินและทางจักรยานท้ัง 2 ขาง กวาง

ขางละ 2.80 เมตร 

แมวาหอเสาจะตั้งอยูบนฝงริมแมนํ้า ไกล

จากเสนทางเดินเรือ แตบริเวณน้ันแมนํ้าคอนขาง

ตื้น ดังน้ันเพ่ือปองกันเรือท่ีอาจเขาไปชนถูกหอ

เสา จึงตองคํานวณใหแข็งแรงมากพอรับแรงเรือ

ชนได แตละหอเสา ตั้งบนฐานรากท่ีมีเสาเข็ม

เจาะ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.8 เมตร จํานวน 

76 ตน โดยดานตะวันตกเจาะลึก 45 เมตร สวน

ดานตะวันออกเจาะลึก 40 เมตร และคอนกรีตท่ี

ใชเปนคอนกรีตพิเศษท่ีทนทานตอสภาพแวดลอม

ท่ีมีนํ้าใตดิน การกอสรางตัวฐานหอเสาน้ัน ตอง

กอสรางเข่ือนก้ันช่ัวคราว coffer dam เพื่อให

คนงานกอสรางฐานรากคอนกรีตไดอยางสะดวก

สวนของตัวสมอยึดปลายเหล็กโยง ร้ัง

สะพาน anchorage blockbases น้ันขุดลึกลง

ไปในดิน 35 เมตร แลวหลอเปนแทนดวย

คอนกรีตปริมาตร 4 หม่ืน ลูกบาศกเมตร หนัก

ราว 1 แสนตัน ระหวางการกอสรางมีปญหา

ระดับนํ้าในแมนํ้าท่ีสูงบาเขาในเข่ือนช่ัวคราว ตอง

ใชปมนํ้า 26 ตัวสูบนํ้าออกราว 8 พันลิตรตอนาที 

เพ่ือให พ้ืนท่ีแหงและปลอดภัยตอคนทํางาน 

เครื่องสูบนํ้าใชไฟฟาจากเครื่องทําไฟ ซึ่งตองมีตัว

สํารองเผ่ือไวดวย

เ น่ื อ งจ ากส วนสมอยึ ดปลาย เหล็ ก น้ี มี

ความสําคัญดานความ่ันคงแข็งแรงของสะพาน

จึงตองออกแบบดวยนวัตกรรมอยางดี สวนบน

ของบล็อกน้ีใชเปนทางเดินรถดวย และตองมี

รอยตอเพ่ือการขยายตัวระหวางตัวสะพานหลัก

กับถนนเช่ือมตอท่ีดานใดดานหน่ึงของบล็อกสมอ

น้ี
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โครงการสะพานในโรมาเนีย Braila Bridge (ตอ)

สาระน่ารู้

การออกแบบของบล็อกสมอมีสองชอง โดยมี

พ้ืนท่ีดานบนและดานลาง สายเคเบิลจะถูกแยก

ออกเปน 16 เสน (Strands) และยึดดวยแผนยึด แต

ละเสนในสายเคเบิลท้ัง 16 เสนจะประกอบดวยเสน

ลวดเหล็กอาบสังกะสี (Galvanized wire)  544 เสน 

แตละเสนมีเสนผานศูนยกลาง 5.38 มม. ดวยเสน

ลวดเกือบ 9,000 เสนสําหรับสายเคเบิลร้ังยึดสะพาน

แตละเสน วัดเสนผานศูนยกลางไดสูงสุด 58 ซม. 

ประมาณวาใชเสนลวดขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.38

มม. ยาว 38,000 กม. (เกือบรอบโลก!) คิดเปน

นํ้าหนักเหล็กประมาณ 6,800 ตัน

เพ่ือปองกันความช้ืนท่ีจะกัดกรอนเหล็กเคเบิล

เหลาน้ี ทางผูรับเหมาจึงติดตั้งระบบขจัดความช้ืนใน

เสนลวด dehumidification system เพ่ือใหม่ันใจวา

ความช้ืนในกลุมลวดเหล็กไมเกิน 40% เพราะสนิม

เหล็กมักเกิดเม่ือความช้ินสูงกวา 50-60% ทําให

ม่ันใจวาไมเกิดสนิมแนนอน และจะทําใหอายุใชงาน

น้ันยาวนานถึง 120 ป

การออกแบบฐานรองรับเหล็กเคเบิลบนยอดหอ

เสาน้ันเปนนวัตกรรม โดยใหเหล็กเสนวางในรองของ

ฐานท่ีทําจากเหล็กเกรดพิเศษ และผลิตข้ึนโดยบริษัท

ท่ีชํานาญการพิเศษจากอิตาลี ท่ีมีอยูนอยรายมากใน

โลกน้ี  มันทําจากเหล็กกอนเดียวท่ีใหญมาก และหนัก 

5 ตัน และนํ้าหนักจากสายเคเบิลจะถายลงบน

ฐานรองรับน้ีเพ่ือถายตอไปยังหอเสาลงสูฐานราก

ตอไป

วัสดุเหล็กสวนมากผลิตในประเทศโรมาเนีย

เอง สวนท่ีเปนพ้ืนสะพานจะใชเหล็กคุณภาพสูง

เช่ือมประกอบข้ึนเปนช้ินสวนอยางดี มีเพียงเหล็ก

บางส วน ท่ี เป นส วน สํ าคัญของสะพาน เช น

ฐานรองรับเหล็กโยงยึดสะพานบนหัวหอเสาน้ัน

ผลิตจากอิตาลี และเหล็กโยงยึดสะพานมาจาก

ญี่ปุน

การออกแบบ พ้ืนสะพาน ออกแบบเปน 

segments ช้ินสวนพ้ืนสะพานน้ันประกอบข้ึนท่ี

ทาเรือเกาใกลกับ Braila หางออกไปเพียง 5 กม.

ดวยคนงานทองถ่ิน และเหล็กท่ีใชก็มาจากทองถ่ิน

หางออกไปราว 25 กม. ทําใหเกิดการจางงานใน

ทองท่ีน้ันดวย จึงทําใหทุกฝายพอใจท้ังเจาของงาน 

วิศวกรและรัฐบาล และการท่ีสามารถสรางข้ึนไดใน

ทองท่ี ทําใหวิศวกรเขาตรวจสอบคุณภาพไดอยาง

ใกลชิด และโรงงานท้ังสองแหงตั้งอยูริมแมนํ้าทําให

ยิ่งสะดวกในการขนสงช้ินสวนสูหนางานทางแมนํ้า

ช้ินสวนพ้ืนสะพาน segments มี 86 ช้ิน เปน

แบบมาตรฐาน 72 ช้ิน ท่ีกวาง 25 เมตร สูง 3.2 

เมตร   ยาว 32 เมตร หนัก 150-160 ตัน ช้ินสวน

ท่ีใหญท่ีสุดมีนํ้าหนัก 360 ตัน ช้ินสวนเหลาน้ีเม่ือ

ประกอบเสร็จถูกขนสงมาทางแมนํ้า แลวยกข้ึน

ติดตั้งกับตัวสะพาน โดยช้ินสวนสะพานพิเศษรอบๆ

หอเสาจะถูกประกอบเขาดวยกันกอนท่ีพื้นดิน กอน

ยกข้ึนติดตั้ง โดยช้ินสวนพิเศษน้ีหนักราว 1,000 

ตัน
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ผลกระทบการทองเที่ยวตอชุมชน

สาระน่ารู้

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของรัฐยูทาหสามารถลดผลกระทบตอชุมชนไดหากธุรกิจตางๆเพ่ือ

นักทองเท่ียวทํางานรวมกับเมือง เคานตี และหนวยงานจัดการท่ีดิน จึงมีการจัดประชุมผูเก่ียวของ 

โดย สถาบันนันทนาการกลางแจงและการทองเท่ียวเปนเจาภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันท่ี 8 

พฤศจิกายน โดยมีวิทยากรจาก National Park Service – Rivers, Trails, and Conservation 

Assistance Program, Leave No Trace, San Juan County Economic Development and 

Visitor Services และ National Parks Conservation Association

โดยนาย Cory MacNulty ผูอํานวยการภาคตะวันตกเฉียงใตของ National Parks Conservation 

Association กลาววากลุมน้ีมีสวนรวมในความรวมมือมากมาย แตละกลุมจะเปนผูนําและมีบทบาท

ท่ีแตกตางกัน ในยูทาห ความรวมมือท่ีนําโดยชุมชนเปนส่ิงท่ียั่งยืนท่ีสุดและมีผลกระทบท่ีสําคัญ

ท่ีสุด 

เม่ือกวาสิบปท่ีแลวทางกลุมไดจัดใหมีการประชุม Gateway Community Forum เปนคร้ังแรก 

และทุกวันน้ี ทางกลุมมักจะมีสวนรวมในฐานะผูมีสวนไดสวนเสีย ดวยการถายทอดประสบการณท้ัง

ในมุมมองระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เพ่ือใหชุมชนทํางานรวมกันกับทางอุทยานเพ่ือเตรียม

รับมือกับนักทองเท่ียวท่ีหลั่งไหลเขามา ดวยการวางแผนจัดการเดินทาง การรวมมือกันหาแหลง

เงินทุนขนาดใหญมาเพ่ือปรับปรุงกิจกรรมตางๆ รวมท้ังการขนสงสาธารณะจากเซนตจอรจสูตัว

อุทยานแหงชาติ Zion จัดการปรับปรุงพ้ืนท่ีสาธารณะใกลเคียงใหเปนพ้ืนท่ีพักผอนหยอนใจท้ัง

ภูมิภาคน้ี และจัดการกับการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของอุทยานแหงชาติ Zion โดยจัดการเก่ียวกับ

ความตองการของผูมาทองเท่ียวและผลกระทบตอท่ีดินสาธารณะและชุมชนใกลเคียงอยางไร

เปดโอกาสใหเอกชนท่ีมีท่ีดินมารวมกับทางอุทยาน เชน ท่ีทางตะวันออก เปดทางเขาอุทยาน

ใหม โดยเอกชนยอมใหใชท่ีดินเพ่ือทําเปนศูนยขอมูลการทองเท่ียวอุทยาน การทําการใดๆตอง

วางแผนใหถูกตองแตแรก ตามแผนการรณรงค  “Do It Like a Moab Local” ตองไมทําใหการ

ทองเท่ียวมารบกวนชีวิตความเปนเปนอยูของคนในทองถิ่น

ผูคนในแกรนดเคานตี้และโมอับรักชุมชนของเขา ตองการใหการใชพ้ืนท่ีสาธารณะเกิดประโยชน

สูงสุด และรักษามันไวตอไปจนช่ังลูกหลาน การทําใหถูกตองแตแรกน้ันมีตั้งแตพวกท่ีทําธุรกิจใหเชา

รถ ATV/UTN หรือเปดซุปเปอรมารเก็ต ตองชวยกันแนะนําเพ่ือใหนักทองเท่ียวรักษาพ้ืนท่ีเสมือน

หน่ึงเปนพ้ืนท่ีของเขาเอง โดยทางการไดเตรียมส่ือเพ่ือการตลาดไวแลว ท้ัง วิดีโอ ปายโฆษณา และ

เสื้อยืด เพื่อสรางความเขาในแกนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนใหชวยกันอนุรักษพื้นท่ีดวย

เม่ือมีธุรกิจการใหเชารถ ATV หรือ UTV นักทองเท่ียว

ก็จะขับข่ีทองเท่ียวไปในพ้ืนท่ีตางๆ ยอมนํามาซึ่งเสียง

เคร่ืองยนตท่ีอาจรบกวนชาวบาน ทางการจึงจัดทําวิดีโอเพ่ือ

ช้ีแจงถึงแนวทางปฏิ บัติ ท่ี มีผลกระทบนอย ท่ี สุดและ

พฤติกรรมท่ีเหมาะสมในเมือง พวกเขาเพ่ิมวิดี โอลงใน 

Discovermoab.com โพสตบนโซเชียลมีเดีย และเปดเลนใน

โรงแรมทองถ่ิน ท้ังน้ีเพ่ือมิใหกิจกรรมทองเท่ียวกระทบตอ

การใชชีวิตของคนทองถ่ิน การพักผอนนอกสถานท่ีน้ัน ตอง

ระวังเร่ืองการรักษาส่ิงแวดลอม ตั้งแตการไมท้ิงขยะและการ

ไมกอมลภาวะอื่นๆ หรือสรางความเดือดรอนรําคาญแกผูอยู

อาศัยในพื้นท่ีน้ันดวย
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คนพิการฟองเมืองเรื่องทางจักรยาน

สาระน่ารู้

องคกรท่ีเปนตัวแทนของคนพิการและผูหญิงสองคนท่ีพิการ

ทางการเคล่ือนไหวไดยื่นฟองตอศาลรัฐบาลกลางเก่ียวกับโครงการ

ออกแบบถนนใหม ซึ่งรวมถึงการสรางทางจักรยานใหมในเขต โดย 

ขอรองเรียนระบุวาชองจักรยานท่ีสรางข้ึนใหมเปนอุปสรรคตอการ

จอดรถบนถนนท่ีปลอดภัย และการเขาถึงการใช ทางลาด และทาง

มาลายสําหรับผูพิการทางการเคลื่อนไหว รวมถึงผูท่ีใชรถเข็นและคน

เดินถนน มันไมตรงตามขอกําหนดท่ีจะเอื้อตอคนพิการ การยื่นฟอง

คร้ังน้ีเพ่ือใหทางเมืองแกไข เพ่ือใหคนพิการมีโอกาสเขาถึงพ้ืนท่ี

สวยงามนาเท่ียวของเมืองเหมือนคนปกติดวย

ถนนท่ีถูกรองเรียนน้ันคือ ถนนสาย 17 NW เพราะทางเมืองไปกอสรางทาง

จักรยานแลวทําใหคนพิการเส่ียงตอการถูกจักรยานชนเม่ือตองข้ึนลงถนน และ

ปายหยุดหรือท่ีจอดจักรยานยังกีดขวางคนใชรถเข็นในการข้ึนลงถนนดวย เพราะ

ทางเมืองออกแบบกอสรางทางจักรยานมาทําใหคนพิการหรือสูงวัยเขาใชไดไม

สะดวก ทําใหพวกเขาไมสามารถมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน เชน จับจายซื้อ

ของ ทานอาหารนอกบาน พบแพทย ไปโบสถหรือศาสนสถาน การกอสรางทาง

จักรยานน้ันอาจไมเหมาะกับถนนทุกสาย ตองพิจารณาวาเม่ือออกแบบกอสราง

ทางจักรยานแลว ตองไมกระทบสิทธ์ิของคนพิการหรือสูงวัยท่ีจะใชถนนไดดวย

อยางปลอดภัยดวย

ขณะท่ีในเมือง Portland กลุม BikeLoudPDX ก็ฟองทางเมืองท่ีกอสรางทาง

จักรยานโดยไมสอดคลองกับกฎหมาย “การพัฒนาปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน

ของรัฐโอเรกอน” Oregon law requiring infrastructure improvements 

หรือท่ีเรียกกันวากฎหมายคนเดินเทาและข่ีจักรยานของรัฐ Oregon Pedestrian 

and Bicycle Bill หรือเรียกงายๆวา “the Bike Bill” ซึ่งกฎหมายน้ี ไดกําหนดสิ่ง

ท่ีตองมีเม่ือเม่ือมีการกอสรางส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับการเดินถนนและข่ี

จักรยานข้ึนใหม หรือการปรับปรุงของเกาก็ตาม และดวยกฎหมายฉบับน้ี  

องคกรพันธมิตรข่ีจักรยานไดฟองและชนะคดี ท่ีฟองตอทางเมืองเม่ือป 2538 ท่ี

เรียกรองใหเมืองน้ีสรางทางจักรยานท่ีปลอดภัยบนถนนรอบ Rose Quarter ซึ่ง

เปนยานกีฬาและความบันเทิงขนาด 30 เอเคอร โดยท่ีคดีน้ีเกิดข้ึนขณะท่ีเมือง

พอรตแลนดท่ีมีช่ือวาเปนเมืองแหงจักรยาน กําลังตอสูกับการตองสูญเสียชีวิต

คนในการจราจรเพ่ิมและรุนแรงมากข้ึน ในป 2564 มีคนเสียชีวิตเพราะถูกรถชน

มากถึง 63 คน มากท่ีสุด นับแตป 2533 และในป 2565 มีคนเสียชีวิต 47 คน 

โดยในจํานวนน้ีอยางนอยท่ีสุด 26 คนเสียชีวิตขณะข่ีจักรยาน
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มาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางใหม

สาระน่ารู้

การเปลี่ยนแปลงหลักๆก็คือ คาการสะทอนแสงของเสน

กลางถนน ห รือ เสนตามยาว  ตอง มีค า ไมต่ํ ากว า  50 

mcd/m2/lux บนทางหลวงท่ีกําหนดความเร็วตั้งแต 55 กม/

ชม.ข้ึนไป และมีปริมาณจราจรเฉลี่ย 6 พันคันตอวัน สวนถนน

ท่ีมีพิกัดความเร็วมากกวา 110 กม/ชม.ตองมีคาการสะทอน

แสงไมนอยกวา 100 mcd/m2/lux

ขอกําหนดน้ีไมใชบังคับกับ   สัญลักษณตรงกลางชอง

จราจร พวก ลูกศร บ้ังตางๆ  ขอความ เคร่ืองหมายกากบาท 

เครื่องหมายขวาง และทางมาลาย

วิธีการรักษาสภาพการสะทอนแสงน้ีได กําหนดไว ใน

รายละเอียด   FHWA-SA-14-017 (สามารถเขาไปดูได) โดยจะ

ประกอบดวยการตรวจสอบดวยสายตา วัดดวยเคร่ืองวัดคา

สะทอนแสง และการกําหนดอายุใชงานของเคร่ืองหมาย

เหลาน้ี

ขอกําหนดใหมน้ีประกาศเม่ือ 6 กันยายน 2565 กรมการ

ขนสงรัฐตางๆ ตองคอยๆปรับใหเปนมาตรฐานใหมหมดภายใน 

4 ป แตกรมการขนสงรัฐตางๆ ควรจะเริ่มตนวางแผนทันทีเพื่อ

จะเขาสูมาตรฐานใหม และเพ่ือใหสะดวก ปลอดภัยตอการ

ทํางาน ทางการแนะนําใหใชเคร่ืองวัดคาสะทอนแสงแบบ

เคล่ือนท่ีได   RetroTek-D mobile retroreflectometer

system ซึ่งจะชวยใหวัดคาสะทอนแสงไดตลอดความกวางของ

ชองจราจรในคร้ังเดียวไดอยางแมนยํา ท้ังกลางวันกลางคืน 

ลดเวลาในการวัด ชวยใหไมตองปดการจราจรและคนงานก็

ปลอดภัยมากข้ึน ในการวัดดวยอุปกรณเคลื่อนท่ีน้ี มันจะเก็บ

ขอมูลไวในคอมพิวเตอร โดยมีขอมูล เสนทางท่ีสํารวจ คาการ

สะทอนแสง GPS อุณหภูมิ ความช้ืน ระยะทางท่ีวัด ความเร็ว 

ชวงเสนทางท่ีไมมีเคร่ืองหมาย (เปนหมุดสะทอนแสงแทน) 

การวัดน้ีจะวัดท่ีความเร็วตามพิกัดกําหนด จึงไมจําเปนตองปด

ถนนหรือจัดการจราจรขณะทําการวัด และสามารถวัด

เครื่องหมายตางๆท้ัง 6 ชนิด บนผิวทางไดในเท่ียวเดียวกัน น่ัน

คือ เสนขอบทาง ลูกระนาดท่ีขอบทาง ท้ังซาย-ขวา เสน

กึ่งกลางถนน และเครื่องหมายบนผิวถนน (ตามรูป)

สหพันธทางหลวงสหรัฐอเมริกา FHWA. ไดกําหนดมาตรฐานสะทอนแสงของเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทางใหม ดังน้ันการวัดคาสะทอนแสงจึงตองมี

ความแมนยํามากข้ึนเพ่ือสอดคลองกับมาตรฐานใหม การวัดดวยระบบ RetroTeck (Reflective Measurement Systems) ไดถูกกําหนดไวในมาตรฐานคูมือ

ปายเคร่ืองหมายจราจรสหรัฐฯ the Manual on Uniform Traffic Control Devices, MUTCD.  มันจะชวยใหการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตในอุบัติเหตุบนทางถนน

ลดนอยลง และยังชวยสนับสนุนระบบชวยการขับรถอัตโนมัติ Autonomous Driver Assisted Systems, ADAS. ท่ีตองพึ่งพาคุณภาพของเครื่องหมายจราจร

บนถนนในการกํากับการเดินรถอัตโนมัติ
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การทําลายหิมะดวยปนใหญ

สาระน่ารู้

กรมการขนสงรัฐโคโลราโด ใชวิธียิงกระสุน

ปนใหญ ท่ีมีขนาดยาวเทาแขนและผาศูนยกลาง

เทาลูกฟุตบอล จากปนใหญ howitzer ท่ีใชสมัย

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เพ่ือทําลายพ้ืนท่ีท่ีปกคลุม

ดวยหิมะท่ีเส่ียงจะเคลื่อนไหลลงมา มันดูเจงมาก 

กระสุนปนทําใหหิมะถลมลงมา แลวคนงานไปไถ

ออกไปใหพนถนน ทางกรมใชวิธีการอยางน้ีมา

ตั้งแตยุค 2490 เหมือนๆกับกรมรัฐอื่นหรือแหลง

เลนสกี  

ทางกรมการขนสงรัฐโคโลราโดใชยิงดวยปน

ใหญ โฮวิสเซอรน้ีมานับหลายสิบป และใชงานได

ดี แตจากน้ีไปจะคอยๆลดการใชลง เพราะมีระบบ

ควบคุมหิมะถลมแบบใหมมาใชแทนท่ี ซึ่งอาจจะ

เลิกใชปนใหญ ในอีกทศวรรษหนา น้ี  ระบบ

ทางเลือกใหม น้ัน บางอยางก็ใชงานอยูแลว 

อยางไมก่ีปท่ีผานมา ทางกรมไดติดตั้งระบบการ

เตือนและกําจัดหิมะอัตโนมัติกวา 30 จุด บริเวณ

ท่ีมีรถผานมาก อยางพ้ืนท่ี Berthoud และ 

Loveland ระบบใหมน้ีใชคนกํากับควบคุมนอย 

ปลอดภัยมากกวาเพราะไมใชอาวุธ และสามารถ

ใชทํางานไดรวดเร็วกวา  เม่ือเจาหนาท่ีพบวา

หิมะตกมาหนามากจนถึงขีดท่ีอาจเกิดการถลม

ลงมา ก็ ส่ังการใหระเบิดหิมะตอนกลางคืน 

เพื่อใหคนงานเคลี่ยรถนนในตอนเชาได หรือถา

เปนระบบอัตโนมัติ ระบบจะตรวจวัดปริมาณหิมะ

ท่ีตกลงมา หากมีปริมาณหรือความหนาแนน

เทากับสถิติพ้ืนท่ีน้ัน ท่ีทําใหเกิดหิมะถลม ระบบ

ก็จะส่ังการเตือน ใหทําการระเบิดลงมากอนท่ีจะ

ถลมลงมาเอง

การยกเลิกใชปนใหญยิงน้ีทําใหคนงานท่ี

เคยทําหนาท่ีน้ีมานับสิบยี่สิบป และถายทอด

หนาท่ีตอจากคนเปนพอไปสูลูกรูสึกเสียดายและ

คิดถึงงานน้ี แตทุกอยางตองมีการเปลี่ยนแปลง

บานเรา ก็ตองมีระบบแจงเตือนเร่ืองดินถลม 

ซึ่งทางกรมทางหลวง โดย ดร.อัคคพัฒน สวางสุรีย 

วิศวกรโยธาเช่ียวชาญ สํานักวิจัยและพัฒนางานทาง 

และ ดร.อภินิติ  โชติสังกาศ อาจารยประจําภาควิชา

วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ได

นําเสนอเร่ือง "Climate Change, Resilience and 

Rainfall-Induced Slope Monitoring and 

Management System for Roads in Thailand" 

ซึ่งเกี่ยวกับการแจงเตือนพื้นท่ีท่ีจะเกิดดินถลมบน

ทางหลวง ในงานสัมมนานานาชาติ  “Climate 

Change, Resilience, and Disaster 

Management for Roads” ซึ่งจัดโดย PIARC และ 

REAAA เม่ือวันท่ี 21 - 24 พฤศจิกายน 2565 เปน

การติดตั้งอุปกรณตรวจวัดปริมาณนํ้าฝนท่ีตกลงมา 

แลวแจงเตือนหากปริมาณฝนท่ีตกลงมามากถึงขีดท่ี

พ้ืนท่ีน้ี เคยเกิดดินถลม sliding โดยการแจงเตือน

น้ันเปนการแจงเตือนออนไลนถึงเจาหนาท่ีควบคุม 

เพ่ือปดถนนปองกันไวกอน - โดยทาง ดร อภินิติ ได

ใหความอนุเคราะหติดตั้งอุปกรณท่ีอาจารยคิด

ประดิษฐข้ึนเอง เพ่ือทําเปนจุดทดลอง เร่ืองแบบน้ี 

ตอนผมไปดูงาน ศูนยแจงเตือนภัยพิบัติบนถนนของ

ไตหวัน เขาก็ทําคลายแบบน้ี แตของเขาเปนหินหลน

ถลม มีคนตายปหน่ึง 5 - 10 คน เขาจึงติดตั้ง

อุปกรณวัดปริมาณฝนตก แลวใชสถิติในพ้ืนท่ีท่ีเคย

เกิดหินหลนดินถลม เม่ือปริมาณฝนตกถึงระดับหน่ึง 

อุปกรณจะแจงเตือนเจาหนาทีระดับท่ี 1 เตรียมเฝา

ระวัง ระดับท่ีสอง แจงเตือนผูใชทางใหขับรถดวย

ความระมัดระวัง ระดับท่ี 3 ปดถนน แมวาปดถนน

แลว ไมมีหินหลน ก็ไมเปนไร เอาปลอดภัยไวกอน 

จากสถิติของเขาปดแลวหินถลมมีราวรอยละ 50 คือ 

เกิดกับไมเกิดครึ่งๆเทากัน แตเอาปลอดภัยไวกอน



13

Roads Association of Thailand ÊÁÒ¤Á·Ò§ËÅÇ§áË‹§»ÃÐà·Èä·Â

การปลูกพืชในเขตทาง

สาระน่ารู้

นักนิเวศวิทยาจากมหาวิทยาลัยรัฐไอดาโฮทํางานรวมกับกรมการขนสงรัฐไอดาโฮ ปรับปรุงเขต

ทางขางถนนใหเปนพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีทนไฟและเปนมิตรกับแมลงผสมเกษร โดยมี ผศ. Joshua 

Grinath ผูเช่ียวชาญดานชุมชนและการเปล่ียนแปลงดานนิเวศของโลกรวมมือกับนักศึกษา เร่ิม

เพาะปลูกครั้งแรกในพื้นท่ีทดลอง 3 แหง ตามรายทางของทางหลวงระหวางรัฐ I-15 ทางตะวันออก

ของรัฐ โดยแบงออกเปน 3 รูปแบบของนิเวศ เพ่ือเปรียบเทียบดูวาแบบใดเหมาะสมกับพืชทองถ่ิน 

และจะไมมีพวกวัชพืชตางถ่ินมารบกวน ในการวิจัยไดพิจารณาถึงพันธุพืชท่ีทนตอไฟไหม และเปน

มิตรกับแมลงผสมเกษร เขนผ้ึงหรือผีเสือ ดวย

ทีมวิจัยของ ผศ. Grinath กําลังทดสอบวาการผสมผสานระหวางการตัดหญา การบําบัดดวย

สารกําจัดวัชพืช และการใชเมล็ดพันธุสามารถปรับปรุงการอยูรอดของพืชพ้ืนเมืองในพ้ืนท่ีริมถนน

เหลาน้ันไดอยางไร

งานวิจัยน้ีไดรับทุนสนับสนุนจากกรมการขนสงรัฐและบางสวนจากมหาวิทยาลัย และเม่ือกันยายนน้ี

ทางคณะวิจัยไดรับงบใหวิจัยเก่ียวกับการใช แบคทีเรีย เช้ือรา และธาตุอาหารรองเพ่ือปรับปรุง

คุณภาพของดินใหดีข้ึน

ในการดูแลรักษาพื้นท่ีเขคทางมักมุงเนนไปท่ีปญหาเดียว คือความม่ันคงของคันทาง ท้ังลาดดิน

ตัด ดินถม ท่ีอาจถูกกัดเซาะ แตมันยังมีกิจกรรมท่ีทาทายอื่นๆใหทําไดอีก ซึ่งหากนํามาใชทําอยาง

จริงจังแลวจะชวยใหทางการประหยัดงบประมาณของกรมไดมากในการบริหารจัดการพื้นท่ีเขตทาง

เคยมีบทความเก่ียวกับการใชพ้ืนท่ีเขตทางในการติดตั้งแผงโซลาเซลเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาไวใช

ในงานทาง ซึ่งน่ันก็เปนกิจกรรมหน่ึงท่ีจะประหยัดงบหรือทํารายไดใหกรมการขนสงรัฐได
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การปองกันการโจมตีทางไซเบอรตอกิจการการบิน

สาระน่ารู้

องคกรความปลอดภัยดานการคมนาคมสหรัฐฯแจงถึงแผนท่ีมี

ข อ กํ าหนดบางอย า ง เ พ่ิม ข้ึน เ พ่ื อป อง กันการ โจมตีทาง ไซ เบอร 

cybersecurity requirements สําหรับระบบการบินบางอยาง หลังจาก

เกิดเหตุเวบไซตของสนามบินหลายแหงในสหรัฐฯถูกโจมตีทางไซเบอร ทํา

ใหเกิดการปฏิเสธการใหบริการ

ทางสํานักงานความปลอดภัยทางคมนาคม The Transportation 

Security Administration, TSA. กลาววา การโจมตีคร้ังน้ีคาดวามาจาก

กลุมแฮกเกอรท่ีโปรรัสเซีย pro-Russian hackers แตไมไดทําใหกระทบ

จนตองหยุดดําเนินการ และเขาไมถึงขอมูลดวย

ทาง TSA ระบุวา กอนหนาน้ี ไดมีการปรับปรุงการรักษาความ

ปลอดภัยดานการบิน โดยใหสนามบินตางๆกําหนดตัวบุคคลผูประสานงาน

ดานความปลอดภัยทางไซเบอร และรายงานเหตุการณดานความปลอดภัย

ทางไซเบอร ดําเนินการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางไซเบอร 

และพัฒนามาตรการแกไขและแผนรับมือเหตุการณ และคราวน้ีก็เพ่ิม

ขอกําหนดเพิ่มเติมความปลอดภัยทางไซเบอรสําหรับระบบการบินท่ีสําคัญ

ทาง สํานักงานบริหารการบินแหงชาติ (FAA) ถือเปนเง่ือนไขในการใหเงิน

ชวยเหลือแกสนามบินตางๆ ท่ีทางสนามบินตองพิจารณาเก่ียวกับความ

เส่ียงดานความปลอดภัยทางกายภาพและทางไซเบอรท่ีเก่ียวของกับการ

ขนสงทางอากาศ 

ขณะท่ี ทาง สํานักงานตรวจสอบความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง 

กลาวในรายงานป 2563 วา FAA ควรใชแนวทางปฏิบัติหลักอยางเต็มท่ี

เพื่อจัดการกับความเสี่ยงดานความปลอดภัยในโลกไซเบอร เพราะเครื่องบิน

รุนใหมๆน้ันมีอุปกรณระบบโครงขายท่ีแชรขอมูลกับนักบิน ผูโดยสาร และ

ผูดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองบิน รวมถึงกับเคร่ืองบินลําอื่นๆ หอควบคุมการบิน 

ถาไมมีการปองการการโจมทางไซเบอรอยางดี ก็เส่ียงท่ีจะถูกโจมตีในเร่ือง

ตางๆเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบิน
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หยุดรถคลายเครียด
เรื่องขําขัน

1. บริษัทรับขนสงสิ่งของในอินเดียคงจะมีความระมัดระวังมากข้ึนในการวางแผนขนสงสินคาขนาดใหญบนทางหลวง

ดวยวา ขณะท่ีขนสงเครื่องบินโดยสารแอรอินเดียท่ีปลดระวางแลวไปตามทางหลวง เกิดไปติดอยูใตสะพาน ซึ่งทาง

แอรอินเดียรีบออกมาปฏิเสธความรับผิดชอบ เพราะถือวาไดขายออกไปเปนเศษเหล็กแลว *** อีน่ี จานไมไดวาอะไร

แอรอินเดียนา คนรับขนสง เองตองรับผิดชอบ ตามกฎหมายทางหลวงของไทยเรา การขนสงสิ่งท่ีใหญหนักผิดปกติ

ตองขออนุญาตใชเสนทางกอน โดยทางกรมทางหลวงจะตรวจเสนทางเดินทางวา ผานหรือลอดสะพานได และ

นํ้าหนักท่ีหนักมากๆน้ันตองมีการปรับเตรียมอยางไรบาง เพื่อใหนํ้าหนักลงสะพานไมทําลายสะพานพัง

2. ผูรวมงานของ World Highways ไปตั้งแคมปนอนท่ีแคนนาดากับเพื่อนในพื้นท่ีคอนขางหางผูคน ท้ังคูตองตกใจตื่น

ตอนเชาดวยเสียงคํารามของหมีนอกเตนท มันคงมาหาอาหารกนิ เจาหมีฉลาดรูวาอาหารอยูท่ีไหน มันตรงไปท่ีรถ

จอดอยู เปดกระโปงหลังหยิบอาหารจากคูเลอร เปนแกงไทย หลังกินเสร็จก็แถมถายมูลไวใหดูตางหนาดวย

*** อยางน้ีตองเรียกวาไมรูบุญคุณ กินบนเรือน ถายบนหลังคา แลวไมเขาใจวาทําไมคนคูน้ีถึงตองไปตั้งเตนทให

หางไกลผูคนนัก

3. หนุมอังกฤษตองประหลาดใจเม่ือไดรับใบสั่งจากตํารวจฐานทําผิดขับรถในชองรถโดยสาร ในเมือง Bath ท่ีอยูหาง

จากท่ีเขาอยูราว 192 กม และในวันดังกลาวเขาก็ไมไดเดินทางไปเมือง bath ในใบสั่งมีรูปถายรถท่ีถายจากกลอง

อัตโนมัติแนบมาดวย เขาและเพื่อนหัวเราะไดเม่ือเห็นรูปภาพ ท่ีเปนรูปผูหญิงเดินบนชองทางรถโดยสาร โดยสวมเสื้อ

ท่ีมีตัวหนังสือคลายกับเลขทะเบียนรถของเขา เม่ือเขาโทรไปช้ีแจงตอทางตํารวจเมืองบาท ทางผูรับสายรีบ

ตรวจสอบแลวหวัเราะออกมาเชนกันเม่ือเห็นภาพน้ันอยางชัดเจน แลวยกเลิกใบสั่งไป *** เฮอ ดนีะท่ีเขาเองรับ

จดหมาย ถาเปนเมียรับ แลวมีรูปผูหญิง เรื่องคนเปลี่ยนไปแน

4. เม่ือเร็วๆน้ี ตํารวจรัฐแคลิฟรอเนียตรวจพบรถ Tesla ท่ีกําลังวิ่งไปตามถนนน้ันไมมีคนขับน่ังในท่ีคนขับรถเลย จึงขับ

รถตํารวจข้ึนหนาไปเพื่อหยดุรถคันน้ันไวตรวจสอบ พบวามีคนขับอยูในรถแตน่ังหลับอยูท่ีเบาะหลัง เจาหนาท่ีปลุก

เธอตื่นข้ึนมาดวยอาการมึนงง ตํารวจทําการตรวจสารแอลกอฮอล พบวา มีเกินพิกัดกําหนด จึงถูกลงโทษปรับฐาน

เสพสุราและขับรถ *** เออ แบบน้ี ถาข้ึนศาล สูคดีกัน นาจะไมผิดนะ เพราะรถ Tesla เปนรถอัตโนมัติ ไรคนขับ

ดังน้ัน เราสั่งแลวมันก็พาเราไปจุดหมายเอง หรือตํารวจอาจอางวา เมาแลวสั่งผิดสั่งถูก จึงถือวาผิด

https://www.freepik.com/prostooleh
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เรื่องขําขัน

หยุดรถคลายเครียด

5. หนุมอังกฤษวัย 40 เพิ่งรูวาตํารวจสองโซเช่ียวมีเดียหาคนทําผิดกฎหมายจราจรดวย เขาเคยโพสตวิดีโอตอนท่ีกําลังขับ

รถเอาดี้ท่ีเขาขโมยมาบนมอเตอรเวยดวยความเร็ว 320 กม/ชม. และยังโพสตตอนท่ีขับรถ บี เอ็ม ดับบลิวท่ีขโมยมา

แขงกับรถลัมโบกีน่ีท่ีความเร็ว 240 กม/ชม. เม่ือตํารวจจับเขา เขาอางวาไมรูเรื่อง ท้ังท่ีมีหลักฐานสิ่งท่ีเขาโพสตในโซ

เช่ียวมีเดีย นับวาไมฉลาดเลย การทําเชนน้ีอันตรายมากนอกจากขับรถเร็วแลว ยังใชกลองถายวิดีโอเองขณะขับดวย

ความเร็วขนาดน้ัน อันตรายตอท้ังตวัเขาเองและผูใชถนนคนอื่นๆ ผลท่ีสุด ตํารวจลงโทษตัดคะแนนการจราจร เขา

นับเปนผูทําลายสถิติขับรถเร็วมากท่ีสุด โดยท่ีสถิติเดิมท่ี 307 กม/ชม เทาน้ัน **** ขาวน้ีนาจะไมสมบูรณนะ เพราะ

ท้ังสองครั้ง เปนการขับรถท่ีขโมยมาท้ังสองครั้ง นาจะมีการลงโทษจําคุกฐานขโมยรถ ดวย

6. หนุมนักข่ีจักรยานในควีนสแลนดพบวิธีแกปญหาท่ีนักปนจักรยานพบกันบอย คือถูกโจมตีโดยนกกางเขนขณะข่ี

จักรยาน ดวยการตดิเทปพิเศษท่ีมีจําหนายตามรานฮารดแวร ท่ีใชไลนกบนหมวกนิรภัยของเขา ตั้งแตใชวิธีน้ี เขาไมถกู

นกโจมตีอีกเลย นกกางเขนน้ันมีความฉลาดมากกวาเม่ือเทียบกับนกอื่นๆ มันจําเหยือ่ได และจะโจมตีเหยือ่คนเดิมครั้ง

แลวครั้งเลา การวจิัยช้ีใหเหน็วา ราวรอยละ 9 ของนกกางเขนออสเตรเลยีมีความกาวราวมาก *** อยางน้ีนาจะเลน

บทโหด สองดวยปนเลย ถามาโจมตี ตัวอื่นๆจะไดจําไดวา ไมควรยุงเกี่ยวกับเราอีก

7. คนเวียดนามผูขับรถตัก ตองนํารถตักไปซอม โดยนําข้ึนเฟอรี่เพื่อขนสงไปยังเมือง Cau Mau แตเรอืเฟอรี่แลนชามาก

ไมทันใจเลย เขาจงึใชปุงกี่ของรถตักชวยพายเรือวิ่งไปขางหนา มีคนถายวิดีโอน้ีไว ทําใหเกิดความคิดเห็นมากมายบนโซ

เชียวมีเดียเม่ือมีการโพสต *** สวนมากนาจะบอกวา ไมเขาทา มันคงไมทําใหเร็วมากข้ึนเทาไร เสี่ยงตอการพลิกเอยีง

และลมของเฟอรี่ดวย

8. คนขับรถ Rolls Royce นายหน่ึงหมดทางเลีย่งจากอุบัติเหตรุถชนกันทางตอนเหนือของประเทศจีน รถเขาไปชนเขา

กับรถสามลอท่ีบรรทุกทอเหล็กมา จนทอเหล็กทะลุเขาไปท่ีหนารถโรลสรอยซ ใครเปนฝายผิดยังไมรู ตํารวจเพิง่ไปถงึ

และตรวจสอบ คงไมตองพูดถึงคาซอมแซมรถโรลสรอยซท่ีดูจะแพงมาก *** ชนกับรถสามลออยางน่ี จะไปเรียกรอง

คาเสียหายยังไง ยึดรถและสินคาก็ยังไมคุมคายกรถไปซอมกระมัง

https://www.freepik.com/prostooleh
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