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โฆษณาให้คาดเข็มขัดนิรภัย
การแข่งขันอเมริกันฟุตบอล โดยเฉพาะรายการ Super
Blow เป็นกีฬาที่นิยมมาก ค่าโฆษณาในรายการแพงมากด้วย
ทางกรมทางรั ฐ ยู ท ่ า ได้ ล งโฆษณาในรายการนี้ แ ละตกเป็ น ที่
วิพากษ์วิจารณ์มาก เป็นภาพโฆษณาเด็กนั่งหลับอยู่ในรถ แต่เขา
ไม่ได้หลับ ไม่รู้สึกตัว และไม่หายใจ เด็กเสียชีวิตแล้ว แม้ว่าจะ
คาดเข็มขัดนิรภัย ขณะที่ผู้ปกครองที่นั่งอยู่ด้านหน้าไม่ได้คาด
เข็มขัดนิรภัย เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุพลิกคว�่ำ บิดามารดาเด็กได้กลิ้ง
กระเด็ น ไปข้ า งหลั ง และกระแทกเด็ ก จนเสี ย ชี วิ ต แม้ จ ะเป็ น
เจตนาดี ข องโฆษณาชิ้ น นี้ ที่ ต ้ อ งการเตื อ นให้ ทุ ก คนใช้ เ ข็ ม ขั ด
นิรภัยทุกครั้งที่ขึ้นนั่งใช้รถ แต่มีคนอีกมากต�ำหนิว่า ไม่เหมาะที่
จะให้เด็กที่ดูการแข่งขันกับครอบครัวได้เห็นภาพดังกล่าว โดย
ไม่เข้าใจว่าเด็กคนนั้นตายเพราะเหตุใด ทางการชี้แจงว่านั่นคือ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ครอบครัวที่ดูรายการอยู่
มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับโฆษณาชิ้นนี้และใส่ใจให้ความส�ำคัญใน
การคาดเข็มขัดนิรภัย มีผู้ชมหลายคนที่ชมว่าการโฆษณานี้โดน
ใจมาก เพราะคนส่ ว นมากไม่ ค ่ อ ยสนใจป้ า ยเตื อ นที่ เ ป็ น ตั ว
หนังสือ และถ้ามันสามารถรักษาชีวิตคนได้แม้เพียงหนึ่งก็นับว่า
คุ้มค่ามาก ทางการยังย�้ำอีกว่าการท�ำโฆษณานั้นยากที่จะท�ำให้
ถูกใจทุกคน แต่ถ้ามันช่วยรักษาชีวิตคนได้ ก็ต้องท�ำต่อไป เพราะ
สถิติคนไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถเพิ่มสูงขึ้น และคนเสีย
ชีวิตเพราะไม่คาดเข็มขัดนิรภัยมีมากถึงร้อยละ 50 ของอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้น

แผนที่ทางหลวงฉบับใหม่ ปี 2557 มีจำ�หน่ายแล้ว
ราคา 200.- สมาชิก 130.-

ถนนผิวลาดยางหรือคอนกรีตดี
ในโคลัมเบียมีแผนลงทุนพัฒนาระบบทางหลวงของประเทศ
ในอีก 10 ปีข้างหน้าด้วยงบประมาณ 23.54 พันล้านดอลลาร์ ซึ่ง
ต้องใช้ซีเมนต์ หรือแอสฟัลต์ท�ำผิวทางราว 8 ล้านตัน ขณะที่มี
บริษัทยักษ์ใหญ่ผลิตวัสดุซีเมนต์ใหญ่อยู่ 2-3 ราย คือ Holcim,
Cemex และ Argos ซึ่งผลิตซีเมนต์ออกจ�ำหน่ายใช้ในประเทศปี
หนึ่งรวมราว 11 ล้านตัน ได้ออกมาให้ความเห็นว่า ถนนในแผนนี้
15 สายเป็นทางมาตรฐานสูงควรใช้ผวิ ทางคอนกรีต แม้จะต้องลงทุน
เบื้องต้นสูง แต่การบ�ำรุงรักษาน้อยกว่า ประหยัดกว่า และทนทาน
ต่อการเกิดน�ำ้ ท่วมขังหรือเกิดหลุมบ่อ ขณะทีบ่ ริษทั ขายยางแอสฟัลต์
Modern Energy Supply ออกมาชีแ้ จงว่า ถนนส่วนมากในประเทศ
เป็นผิวลาดยางอยูแ่ ล้ว และมีขอ้ ยืนยันว่าคุม้ ค่าช่วยลดค่าซ่อมบ�ำรุง
รักษาลงได้ในอีก 25 ปีข้างหน้า การใช้รถบนถนนลาดยางลด
มลภาวะทางเสียงและอืน่ ๆได้ดว้ ย อย่างไรก็ตามทางรัฐมนตรีวา่ การ
ขนส่งได้เคยกล่าวไว้เมื่อปี 2551 ว่า ทางสายหลักส�ำคัญควรมีผิว
คอนกรีต แต่ทางกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ต้องการให้มีการพิจารณาถึงเหตุผลทางเทคนิคและความถนัดของ
ผู้รับเหมาส่วนใหญ่ของประเทศด้วย

การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ญี่ปุ่นจะให้ทุนช่วยเหลือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่
ประเทศในเอเชียเป็นมูลค่า 6.47 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมีทั้งเงินช่วย
เหลือและเงินกู้ ทัง้ นีเ้ ป็นไปตามผลการประชุมสุดยอดระหว่างญีป่ นุ่
กับกลุม่ ประเทศในแถบลุม่ แม่นำ�้ โขง เงินทุนหรือเงินช่วยเหลือส่วน
ใหญ่จะให้แก่โครงการร่วมของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น�้ำโขง ซึ่งได้ท�ำ
แผนพัฒนา 5 ปีและได้รับการเห็นชอบจากรัฐมนตรีกลุ่มประเทศนี้
แล้ว มีทงั้ หมด 55 โครงการ มูลค่ารวม 44.4 พันล้านดอลลาร์ เป็น
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานทางการขนส่ง ได้แก่ ถนน สะพาน
ท่าเรือ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้เงินกู้แบบผ่อนปรนแก่ไทยและลาว
เพื่อสร้างสะพาน ไทย-ลาวแห่งที่สอง
รัฐบาลจีน ประกาศว่า จังหวัด หูหนาน หูเป่ย และฟุเจี่ยน
มีแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยทางจังหวัด หูหนาน จะ
ลงทุน 10.92 พันล้านดอลลาร์เพื่อการขนส่งในปี 2557 โดยจะ
ก่อสร้างทางหลวง 10 สาย รวมระยะทาง 600 กม เป็นเงิน 6.45
พันล้าน ก่อสร้างทางหลวงชนบทเป็นระยะทาง 8,000 กม เป็น
เงิน 1.24 พันล้าน และมีทางสายหลักก่อสร้างขึ้นใหม่อีก 1,500
กม เป็นเงิน 2.31 พันล้าน ส่วนจังหวัดฟุเจีย่ น จะด�ำเนินการก่อสร้าง
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ทาง 5 โครงการรวมระยะทาง 118 กม ด้วยเงิน 5.96 พันล้าน และ
ยังมีถนนอื่นๆที่ต้องสร้างอีก 22 โครงการ มีระยะทางรวม 918 กม
ส�ำหรับจังหวัดหูเป่ย จะท�ำถนน 749 กม ให้เสร็จเรียบร้อยภายใน
ปี 2557 และระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม จะท�ำการขยาย
สนามบินเสี่ยนหยาง

ญี่ปุ่น ทางองค์กรการทางพิเศษ ตะวันตก ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก มีแผนที่จะบูรณะปรับปรุงอุโมงค์และสะพานบน
ทางด่วนในก�ำกับดูแลที่ใช้งานมานาน ด้วยงบประมาณ 28.86 พัน
ล้านดอลลาร์ โดยต้องท�ำการบูรณะปรับปรุงใหม่ทางด่วนระยะทาง
2,110 กม ในทางด่วนทั้งหมด 9,000 กม เป็นโครงการบูรณะ
ปรับปรุงขนาดใหญ่ถึง 1,807 กม ได้แก่ การเสริมเหล็กเพิ่มความ
มัน่ คงให้แก่อโุ มงค์ ก่อสร้างสะพานใหม่ 240 กม ดังนัน้ จ�ำเป็นต้อง
มีการวางแผนจัดการควบคุมการจราจรระยะยาวส�ำหรับโครงการข้างต้น

รถยนต์อัจฉริยะ
วิวัฒนาการของรถยนต์ที่สามารถส่งสัญญาณระหว่างรถกับ
รถ หรือรถกับโครงสร้างพืน้ ฐานร่วมกับเทคโนโลยีดา้ นอัตโนมัตขิ อง
รถยนต์มีผลต่อความปลอดภัยด้านการขนส่ง และยังประโยชน์มาก
ต่อการเดินทางประจ�ำวัน
เพราะสามารถทราบสภาพ
การจราจรและสภาพของ
ผิวถนนในขณะนั้น รู้ว่ามี
เหตุผดิ ปกติทใี่ ด มีรถติดที่
ใดด้วยอุปกรณ์ทนี่ บั วันจะ
ราคาถูกลง ทางกรมทางรัฐมิชแิ กนร่วมกับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์
และอุปกรณ์รถยนต์พัฒนาสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
มากขึน้ ต่อทัง้ ผูใ้ ช้รถและเดินเท้า โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะให้การขนส่งมี
ความปลอดภัยและประสิทธิภ์ าพสูงสุด เพือ่ ลดอัตราการสูญเสียชีวติ
ในอุบัติเหตุบนถนน กระทรวงการขนส่งสหรัฐฯได้เป็นเจ้าภาพใน
โครงการน�ำร่อง เทคโนโลยีการติดต่อระหว่างรถกับรถ ในเมือง Ann
Arbor ใช้รถยนต์นั่ง จักรยานยนต์ รถโดยสาร และรถบรรทุกรวม
ราว 3,000 คัน ติดอุปกรณ์วิทยุสื่อสารระยะสั้นขนาด 5.9 GHz
เพื่อทดสอบประสิทธิ์ผลของการติดต่อระหว่างรถกับรถ และกับ
โครงสร้างพืน้ ฐาน และอาจจะก�ำหนดให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานทีต่ อ้ ง
ติดตั้งในรถที่ผลิตออกสู่ตลาดใหม่
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กระทรวงการขนส่งโดยรัฐมนตรี Anthony Foxx ประกาศ
จะส่งเสริมระบบการติดต่อระหว่างรถกับรถ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถ
ปลอดภัยมากขึ้น นอกเหนือจากเข็มขัดนิรภัยและถุงลมกันชน
เพราะมันสามารถป้องกันการชนกันของรถ และจะท�ำให้สหรัฐฯคง
ความเป็นยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ จากการทดลองใช้
ระบบนี้ตั้งแต่ปี 2555 พบว่าเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น ลดการ
ชนกันของรถ คนเจ็บ คนตายลดลงมาก หากมองย้อนกลับไปใน
อดีตตอนที่คิดค้นใช้เข็มขัดหรือถุงลมนิรภัย ป้องกันหรือบรรเทา
ความรุนแรงเมื่อรถชนกันแล้ว ตอนนี้ก็เหมือนการเริ่มพัฒนาระบบ
ใหม่ ระบบการ ป้องกันการชน รถชนกันมีสถิติคนตายสูงสุดของ
คนหนุ่มและเด็ก โดยประมาณ 33,000 คนตาย บาดเจ็บราว 2.3
ล้านคนต่อปี ดังนั้นถ้าป้องกันการชนได้จะท�ำให้สถิติลดลงมากขึ้น
ปัญหาของระบบรถสื่อสารกับรถคือเรื่องคลื่นความถี่ ที่อาจถูก
รบกวนหรือต้องใช้ร่วมกับระบบอื่น เพราะความล่าช้าเพียงเสี่ยว
วินาทีจากที่ถูกคลื่นรบกวนย่อมหมายถึงการชนกันอย่างรุนแรง
Transport Research Laboratory, TRL ได้ร่วมมือกับทาง
สหภาพยุโรปในโครงการพัฒนาระบบประจุไฟฟ้าบนถนนให้รถใช้
พลังงานไฟฟ้า โครงการ 4 ปีนี้เพื่อสนองตอบต่อความต้องการที่จะ
ประจุไฟฟ้าให้แก่รถเพื่อให้การเดินทางมีประสิทธิ์ภาพที่สุด โดยมุ่ง
ไปที่การประจุไฟฟ้าแบบไร้สายขณะที่รถเคลื่อนที่ ซึ่งจะช่วยให้
ได้ระบบแบตเตอรี่ที่น�้ำหนักเบาขึ้น ราคาถูกลง และวิ่งได้ระยะทาง
ไกลมากขึ้น

อุโมงค์ใต้ทะเล มาเลฯ-อินโดฯ
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทะเลเชื่อมติดต่อระหว่าง
เกาะ Karimum ในเมือง Riau ในสุมาตรา อินโดนีเซีย และ
Kukup ใน Pontain ในยโฮ มาเลเซีย ระยะทาง 17.5 กม อาจมี
ความเป็นไปได้ เมื่อมีการท�ำข้อตกลงกันระหว่างจังหวัด Riau กับ

ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีของมาเลเซีย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการนี้ โครงการนี้คาดว่าต้องใช้งบประมาณ 4.52 พันล้าน
ดอลลาร์ ซึ่งถูกกว่าแผนการเดิมที่จะก่อสร้างสะพานเชื่อม Dumai
(อินโดนีเซีย) กับ มะละกา มาเลเซีย ที่มีมูลค่า 13.306 พันล้าน
ตามค�ำบอกกล่าวของคณบดีของมหาวิทยาลัยมาเลเซีย จะมีสะพาน
อีกหลายแห่งก่อสร้างขึน้ เพือ่ เชือ่ มติดต่อกับอุโมงค์นไี้ ปยังเกาะต่างๆ
ที่ห่างจากเกาะ Riau อุโมงค์นี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือใน
ช่องแคบมะละกาด้วย

สมัครเป็นสมาชิกสมาคมทางหลวงได้ตามที่อยู่ของสมาคม
ตลอดชีพ เพียง 800 บาท สมาชิกมีส่วนลดค่าอบรม

»ราºดืèมáล้วขัº

ความ»ลอดภัยในอุโมงค์

องค์กรการกุศลเพื่อรณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนถนนของ
อังกฤษ กล่าวชมเชยต�ารวจที่ทุ่มเทในการตรวจจับคนดื่มสุราแล้ว
ขับรถในช่วงเทศกาลตลอดช่วงคริสมารท์และปีใหม่ และดีใจทีส่ ถิติ
การจับกุมน้อยลงทัง้ ทีม่ กี ารตัง้ ด่านตรวจการหายใจมากขึน้ มีคนถูก
จับ 6,550 คน น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี
ที่แล้ว 573 คน ทั้งที่มีจ�านวนครั้งตรวจวัด
มากขึ้นจาก 175,831 ครั้ง มาเป็น 191,040
ครั้งในปีต่อมา และในกลุ่มวัยรุ่นก็มีจ�านวน
น้อยลงด้วย ทางองกรจะรณรงค์ต่อไปทั้งปี
เพราะจากการส�ารวจพบว่ายังมีคนขับรถอีก
มากที่ยังกล้าเสี่ยงต่อการดื่มแล้วขับ โดย
เฉพาะขีดจ�ากัดการดืม่ แล้วขับของอังกฤษสูง
กว่าประเทศอื่นๆด้วย ดังนั้นคนขับรถแม้
ผ่านการตรวจแต่อาจเป็นอันตรายต่อผูอ้ นื่ ได้
ทางองกรพยายามจะให้ลดอัตราลงมาเหลือ
เพียง 20 mg ต่อ เลือด 100 mg อีกทั้ง
ขอให้ทางการเพิม่ อุปกรณ์และอ�านาจในการตรวจของต�ารวจให้มาก
ขึ้น เพราะการดื่มแล้วขับยังเป็นฆาตรกรร้ายบนถนน ที่ท�าให้เกิด
การสูญเสียชีวิตผู้อื่นที่ไม่รู้เรื่องด้วย และเกิดปัญหาสังคมและ
ครอบครัวตามมา
ในยุโรปทั้ง 31 ประเทศ ระหว่างเดือนธันวาคม 2556 ทาง
ต�ารวจรณรงค์จบั ผูด้ มื่ สุราแล้วขับรถ มีการตรวจการหายใจกว่า 1.14
ล้านราย มีผู้กระท�าผิด 1.53 หมื่นราย มีการตรวจการเสพสารเสพ
ติดด้วยและพบผู้เสพ 2,133 ราย ทางการแจ้งว่า ยังพบว่ามีคนอีก
มากทีเ่ สีย่ งดืม่ หรือเสพสารเสพติดแล้วขับ แม้จะดืม่ เพียงเล็กน้อยไม่
เกินพิกัดที่ทางการก�าหนด แต่ความสามารถในการขับขี่รถให้
ปลอดภัยจะลดลง ไม่เสีย่ งเฉพาะชีวติ เขาเอง แต่กบั ชีวติ คนอืน่ ทีไ่ ม่รู้
เรื่องด้วย การตรวจจับการดืม่ แล้วขับนี้
ท�าให้ตา� รวจตรวจพบอาชญากรรมอืน่ ๆ
เช่น การหลบหนีเข้าเมือง การค้ามนุษย์
การครอบครองยาเสพติด พกพาอาวุธ
และการโจรกรรม ทางด้านบริษัทรับ
ประกันอุบตั ภิ ยั แจ้งว่า มีการฝ่าฝนกฎหมาย
มากขึน้ นอกจากดืม่ แล้วขับ ยังมีขบั รถ
โดยประมาท ไม่มใี บอนุญาตขับขี่ ไม่มกี ารประกันภัยรถ และขับรถเร็ว
เกินก�าหนด การตรวจจับครัง้ นี้ มีสว่ นมากในการช่วยลดการกระท�าผิด
ข้างต้นได้มาก

ท่านทราบหรือไม่ว่า อุโมงค์ที่ยาวที่สุดในโลกปัจจุบันอยู่ที่
นอร์เวย์ คืออุโมงค์ Laerdal ยาว 24.5 กม และยังเป็นประเทศ
ที่มีอุโมงค์ถนนมากที่สุดในโลกด้วย รองลงมาคือประเทศเกาหลีใต้
ในอาบูดาบี มีอุโมงค์ ยาว 4.2 กม ที่เพิ่งเปดใช้งานเป็นอุโมงค์ที่
ยาวที่สุดในภูมิภาค ตะวันออกกลาง ด้วยสภาพภูมิประเทศที่มีภูเขา
สูงชันยากในการก่อสร้างถนนเชื่อมติดต่อกัน อุโมงค์จึงเป็นทาง
เลือกทีด่ ที สี่ ดุ ท่านทีส่ นใจเกีย่ วกับงานอุโมงค์ น่าจะเข้าร่วมสัมมนา
เรื่อง ความปลอดภัยจากเหตุไฟไหม้ในอุโมงค์ครั้งที่ 2 จัดที่
อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอแลนด์ ระหว่าง 15 – 16 เมษายน
2557 นี้ ซึ่งมีหัวข้อสัมมนาดังต่อไปนี้ 1. ความร่วมมือระหว่าง
เจ้าของอุโมงค์และผู้บริหารจัดการกิจการอุโมงค์ 2. ความก้าวหน้า
ของกลุ่มกิจกรรมวิชาการ PIARC C3.3 ที่เกี่ยวกับงานอุโมงค์ 3.
การช่วยเหลือผู้คนออกจากอุโมงค์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอุโมงค์
โดยมีเหตุการณ์ไฟไหม้อุโมงค์ในนอร์เวย์ที่เกิดขึ้น กับบทเรียนที่ได้
จากเหตุการณ์นี้ 4. คู่มือ แนวปฏิบัติต่างๆรวมทั้งผลงานวิจัยพัฒนา
ล่าสุด 5. ระเบียบข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับอุโมงค์รถไฟในอิตาลี
เป็นต้น คาดว่าการสัมนาครั้งนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านงานอุโมงค์จาก
17 ประเทศ รวมกว่าร้อยคนเข้าร่วม.
ในเดนมาร์ ก การ
รถไฟเดนมาร์กได้ว่าจ้างให้
บริษทั Per Aarsleff ก่อสร้าง
อุโมงค์ทางรถไฟ 2 อุโมงค์
ด้วยงบประมาณ 166.66 ล้าน
ดอลลาร์ ส�าหรับทางรถไฟ
ส า ย ใ ห ม ่ ที่ เ ชื่ อ ม ติ ด ต ่ อ
ระหว่าง โคเปนฮาเก้น กับ Ringsted สัญญาจ้างเป็นแบบ Turnkey
ก�าหนดอายุสัญญา 3 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2560 อุโมงค์ทั้ง
สองที่ว่า ยาว 560 และ 695 เมตร ใช้ก่อสร้างแบบขุดแล้วกลบ
เป็นอุโมงค์ โดยขุดลึกลงไปถึง 11 เมตร ก่อสร้างอุโมงค์แล้วกลบ
กลับสภาพเดิม โดยสองข้างทางมีอาคารอยู่เดิมด้วย การก่อสร้างจึง
ต้องระมัดระวังมาก นอกจากอุโมงค์แล้วในสัญญายังต้องก่อสร้าง
ใหม่ สะพานคนเดินข้าม 2 แห่ง สะพานรถไฟข้ามแม่น�้า 1 แห่ง
และอุโมงค์ส�าหรับคนเดินลอดถนน 1 แห่ง กับต้องบูรณะสะพาน
เก่าอีก 1 แห่งด้วย.

ลดความเร็วºนมอเตอร์เวย์
รั ฐ บาลสวิ ท เซอร์ แ ลนด์ อ าจขยายช่ ว งเวลาการปรั บ ใช้
ความเร็วรถบนมอเตอร์เวย์ ซึ่งเคยให้ใช้ได้ในบางช่วงเวลาเท่านั้น
โดยจะให้ใช้ได้บนมอเตอร์เวย์ 450 กม ของประเทศ จากเดิมที่ให้
เพียง 170 กม ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเรื่องประสิทธิ์ภาพในการระบายรถ
ของถนนได้ จากการศึกษาพบว่า เมื่อขับรถด้วยความเร็วต�่า คน
ขับจะเว้นช่องว่างระหว่างรถน้อย ซึ่งท�าให้ถนนมีประสิทธิ์ผลมาก
ขึ้น จากแผนเดิม ความเร็วสูงสุดที่ให้วิ่งได้ 120 กม / ชม จะถูก
ก�าหนดให้ลดลงมาเป็น 100 หรือ 80 กม / ชม การเปลี่ยนแปลง
จะค่อยๆท�าภายใน 3-4 ปีข้างหน้า

ºทºาท¸นาคารยุโร»
ธนาคารเพื่อการก่อสร้างและพัฒนาแห่งยุโรป ได้อัดฉีดงบ
จ�านวนมากถึง 8.5 พันล้านยูโร เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจในปี 2556 โดย
เฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการลดช่องว่างจากที่นักลงทุนชะลอการ
ลงทุนเพราะไม่มนั่ ใจในเศรษฐกิจทีอ่ อ่ นแอ ท�าให้ทางธนาคารภูมใิ จ
ที่ได้เข้าไปช่วงพยุงแก้วิกฤติเศรษฐกิจของชาติ จนฟนคืน และมุ่ง
มัน่ ต่อไปทีจ่ ะทะลายก�าแพงทีก่ ดี กัน้ บรรยากาศการลงทุนเพือ่ ให้กลับ

สมาคมจัดอบรมหลักสูตรงานก่อสร้างทาง และความมÑ่นคง
ของคันทาง สนใจสอบถามที่สมาคมฯ โทร. 0-2984-0836
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สู่สภาวะปกติ การช่วยครั้งนี้ทางธนาคารยังคงท�าก�าไรได้มากถึง 1
พั น ล้ า นยู โ ร ซึ่ ง จะสมทบเข้ า ไปเป็ น ทุ น เพื่ อ ด� า เนิ น งานต่ อ ไป
โครงการต่างๆที่ทางธนาคารช่วยเหลือไปนั้นมีสถิติยอดสูงสุดกว่าปี
ก่อนๆ อย่างในประเทศแถบยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับผลกระ
ทบจากวิกฤติเศรษฐกิจยุโรป ได้รับการสนับสนุนมากถึง 1.65 พัน
ล้าน ในแถบยุโรปกลางและแถบบอลติก ได้ช่วยไป 1.6 พันล้าน
แต่ที่รัสเซียเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจที่หนักมาก ท�าให้การช่วย
สนับสนุนลดลงจาก 2.6 พันล้านเหลือเพียง 1.8 พันล้านยูโร แต่
ทางธนาคารก็ยงั ให้ความส�าคัญและยังคงสนับสนุนอย่างต่อเนือ่ งต่อ
ไป ทางยุโรปตะวันออกไม่มีการเปลียนแปลง ยังคงได้รับการช่วย
เหลือเหมือนที่ผ่านมา ทางเอเชียกลางมีการลดจ�านวนลง แต่ยัง
สนับสนุนอย่างมั่นคงแน่นอนแก่ประเทศตุรกี.

กล้องตรวจหลุมº‹อºนถนน
Sony ได้ประดิษฐ์กล้องวิดีโอ
เพื่อตรวจสอบสภาพผิวทาง โดยติด
ตัง้ บนรถยนต์ วิง่ ตรวจหลุมบ่อบนผิว
ทางได้ด้วยความเร็วถึง 130 กม/ชม
ระบบนี้ช่วยประหยัดเวลา เงินและ
ความเสี่ยงของคนงาน การตรวจพบ
ความเสียหายเล็กน้อยแต่แรก ช่วยให้ค่าซ่อมแซมถูก และไม่ท�าให้
ยวดยานทีว่ งิ่ ผ่านเสียหาย ในยุโรปศาลสัง่ ให้ทางการผูก้ า� กับดูแลถนน
จ่ายเงินชดใช้ความเสียหายแก่เจ้าของรถทีเ่ สียหายเพราะวิง่ ผ่านหลุม
บ่อ ระบบตรวจสอบหลุ่มบ่อบนผิวทางนี้ ประกอบด้วยกล้อง
อัจฉริยะความเร็วสูงจ�านวน 6 ตัว แต่ละกล้องจะถ่ายภาพที่คมชัด
ได้ถึง 15 ภาพต่อวินาที ได้ออกมาเป็นภาพโดยรอบ 360 องศา โดย
สามารถครอบคลุมผิวถนนได้ถงึ 3 ช่องจราจรขณะทีว่ งิ่ ด้วยความเร็ว
สูง และจะสัมพันธ์กับระบบ GPS เพื่อก�าหนดต�าแหน่ง รูปภาพ
ถ่ายพิมพ์ออกมาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งบนรถ ภาพวิดีโอที่
ถ่ายมาจะส่งไปยังศูนย์เพื่อท�าการประมวลผล ด้วยระบบนี้ท�าให้อง
กรสามารถจัดสรรงบประมาณ และจัดล�าดับความส�าคัญเพื่อท�าการ
ซ่อมแซมหลุมบ่อได้อย่างทันท่วงที สะดวกรวดเร็ว แน่นอนและ
ปลอดภัยกว่า การส�ารวจแบบเดิมทีอ่ าจต้องมีการปดการจราจรของ
ถนนด้วย รายละเอียดดูได้ที่ Sony Image Sensing Solution
www.image-sensing-solutions.eu
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หญิงอเมริกนั โชค
ร้าย ขับรถไปอยู่ดีๆรถ
ตกลงในหลุมบนถนนที่
ทรุ ด ตั ว ลง หน่ ว ยช่ ว ย
เหลือได้มาช่วยเธอออกจากรถ โดยได้รบั บาดเจ็บฟกช�า้ เล็กน้อย และ
รถถูกลากขึ้นมาจากหลุมลึก 3 เมตร รายงานระบุว่าหลุมนี้เกิดจาก
ท่อประปาใหญ่ใต้ดนิ แตก และน�า้ ชะเอาดินทรายออกไปจนเป็นหลุม
ลึก 3 เมตร **** นึกว่าจะมีแต่เฉพาะ กทม ในอเมริกาที่ว่า
เทคโนโลยีก้าวหน้ากว่ามาก ก็เกิดเหตุการณ์เหมือนกัน ของเราดี
กว่า ทีไ่ ม่ถงึ กับรถตกลงไปในหลุมลึก เพียงแค่ถนนทรุดยุบตัวไม่ถงึ
เมตรเอง หรือว่าวิศวกรงานทางเราเก่งกว่า
หนุ่มแคนนาเดียนในเมืองเอลเบิร์ทต้า ถูก
2
ต�ารวจจับฐานขับรถเร็วถึง 180 กม/ชม ขณะทีเ่ ขาถูก
ต�ารวจเรียกให้หยุดเพือ่ จับกุม เขารีบพูดแก้ตวั ว่าทีต่ อ้ ง
ขับรถเร็ว เพือ่ จะท�าให้รถทีเ่ พิง่ ล้างมาเมือ่ สักครูน่ แี้ ห้ง
ไร้สาระจริงๆ ต�ารวจฟังแล้วเห็นใจ แต่ขอยึดใบอนุญาตขับขี่ 45 วัน
และปรับอีก 800 ดอลลาร์แคนนาดา ***** ทีหลังไปที่ล้างรถดี
กว่า สะบายและถูกกว่ากันเยอะ ระหว่างรอรถแห้งอาจมีห้องพัก
พร้อมกาแฟของว่างด้วย ยิ่งราคาขนาดนี้ อาจมีนวดตัวแถมให้ด้วย
ยังได้ นี่ยังดีว่าเป็นแคนาดา ถ้าเป็นเมืองสารขันต์ อาจโดนข้อหาดู
หมิ่นเจ้าพนักงานว่าโง่ก็ได้ ที่แก้ตัวไปอย่างนั้น
หนุม่ อเมริกนั ก�าลังขีจ่ กั รยานยนต์คนั เท่โชว์ตวั
3 ไปตามถนน
ด้วยความไม่ระวัง รถคันหน้าหยุดกระทัน
หัน เขาหยุดไม่ทันเลยเสยเข้าที่ท้ายรถยนต์คันหน้า
กรรมซ�้า เจ้าของรถคันหน้าเป็นต�ารวจ และเป็นนาย
ต�ารวจที่ไม่ค่อยชอบขี้หน้าคนขี่จักรยานยนต์ด้วย จึงตรงเข้าตระครุ
บตัวทันทีทั้งที่เขานอนเหยียดยาวอยู่บนพื้นด้วยความเจ็บปวดและ
อาย ไม่มีรายละเอียดอื่นต่อ **** เช่นกัน ถ้าเป็นเมืองสารขันต์
เขาไม่ตระครุบตัวหรอก อาจเพียงสะกิดด้วยเท้าสวมโอบ หรือตบ
ด้วยด้ามปน ตรวจสอบดูว่ารู้สึกตัวหรือสลบ ยิ่งถ้าเห็นมีธงชาติอยู่
ในรถด้วย อาจเป็นบุคคลสูญหายได้
รถโลตัสรุ่น Esprit ที่ถูกตกแต่งให้เป็นรถด�า
4 น�้าได้ด้วยเงินนับแสนดอลลาร์เพื่อเข้าฉากหนังเจมส์
บอนด์เรื่อง the Spy who love me หลังใช้ถ่ายท�า
ภาพยนต์หลายเรื่องแล้วถูกเก็บลืมไว้ในโรงรถ ได้ถูก
ประกาศขายด้วยการประมูลในอีก 10 ปีต่อมา คนที่ซื้อไปตื่นเต้น
มาก เมื่อมาทราบทีหลังว่ารถคันนี้เคยใช้ถ่ายท�าหนังเจมส์บอนด์มา
ก่อน เขาน�าออกแสดงในงานต่างๆนานนับปี จนมีรายได้เกินคุม้ เงิน
ที่ลงทุนไป **** นับเป็นความโชคดีของเขา นอกจากได้เงิน
มากมายแล้ว เขายังดีทไี่ ม่ลองเอาไปขับด�าน�า้ ดู ไม่งนั้ อาจจะเสียชีวติ
ไปโดยไม่มีใครรับรู้ก็ได้ เมื่อรถนั้นจมดิ่งลงในน�้า

