ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม - เมษายน 2557

เมื่อวันที่ 1 เมษายน ซึ่งเป็นวันสถาปนากรมทางหลวงครบ
102 ปี นายอร่าม ก้อนสมบัติ นายกสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
และกรรมการบริหารได้ไปร่วมพิธี และวางพวงมาลา ที่อนุเสาวรีย์
ผู้กล้ากรมทางหลวงด้วย
ตอนบ่ายวันเดียวกันมีการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556
ของสมาคมสโมสรกรมทางหลวง นอกจากวาระแถลงผลงาน งบดุล
บัญชีแล้วปีนี้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรด้วย ที่ประชุมได้เลือกนาย
ชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ เป็นนายกสโมสรอีกวาระหนึง่ ต่อจากนัน้ เป็นการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556 ของสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
มีการแถลงผลงานได้แก่การจัดท�ำแผนทีจ่ ำ� หน่าย การจัดประชุมสัมมนา
นานาชาติร่วมกับกรมทางหลวง การจัดท�ำ RATh News และการ
จัดการอบรมหลักสูตรงานก่อสร้างทาง ในปี 2557 นี้ สมาคมร่วมกับกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง
และ PIARC จัดงานสัมมนานานาชาติดา้ นความปลอดภัยทางถนน (Road Safety) ระหว่างวันที่ 3 - 5
กันยายน 2557

าวสมาคม

FAA พิจารณากฎการใช้อวกาศ
Federal Aviation Administration หรือองค์กรการบิน
นานาชาติ มีอ�ำนาจก�ำกับควบคุมการเดินอากาศของเครื่องบิน
พาณิชย์ต่างๆ นับแต่มียานอวกาศถูกส่งเข้าสู่อวกาศ ยังไม่มีองค์กร
คอยก�ำกับดูแล แต่จากนี้ไปอาจมีการเปลี่ยนแปลง จากเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ที่แล้ว ในการประชุมที่วอชิงตัน เจ้าหน้าที่ FAA และ
ทนายด้านอวกาศได้หารือกันเพื่อจะร่างกฎขึ้นใช้ควบคุมการเดิน
ทางในอวกาศเพื่อความปลอดภัย แม้ว่าจะเคยมีสนธิสัญญาอวกาศ
ปี 2510 ทีร่ ะบุวา่ ห้ามผูใ้ ดอ้างสิทธิท์ ดี่ นิ บนดวงจันทร์ แต่หลักเกณฑ์
การควบคุมยังมีน้อยมาก จนเมื่อปี 2555 มีการจัดเดินอวกาศเชิง

พาณิชย์ขนึ้ โดยมีบริษทั California - Space X ที่เป็นบริษัทแรก
ทีจ่ ดั ให้มกี ารขนส่งอุปกรณ์สสู่ ถานีอวกาศนานาชาติ และยังมีบริษทั
น�ำเที่ยวอวกาศอย่าง Virgin galactic และ XCOR Aerospace ที่
เตรียมน�ำนักทัศนาจรขึ้นไปโคจรในอวกาศ อาจจะภายในปีนี้ ท�ำให้
ทางการต้องให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมการเดินอากาศในอวกาศ
ให้มคี วามปลอดภัย โดยเฉพาะการยิงจรวดขึน้ ไป และการกลับลงมา
ที่น่าสนใจคือเคยมีกฎหมายฉบับหนึ่งเมื่อปี 2547 ซึ่งจะหมดอายุ
บังคับใช้ปีหน้า ที่ห้ามมิให้ FAA กีดกัน การขนส่งมนุษย์ขึ้นไป
ในอวกาศ โดยกฎหมายนี้มุ่งมิให้ทาง FAA เข้มงวดเกินไปจน
อุตสาหกรรมการเดินทางในอวกาศไม่มีโอกาสพัฒนาขึ้นได้

งานซ่อมหลุมบ่อ
ในเมือง Staffordshire อังกฤษ หลุมบ่อบนถนนกว่า 7 พัน
แห่งถูกซ่อมแซมด้วยงบ 2.1 ล้านปอนด์ โดยใช้เครือ่ งจักรซ่อมหลุม
บ่อทีม่ ปี ระสิทธิภ์ าพ ท�ำงานได้รวดเร็ว ภายใต้แผนงานซ่อมถนนทัง้
ประเทศที่รัฐบาลอัดฉีดงบลงไปถึง 140 ล้านปอนด์ เพื่อซ่อมทางที่
ผ่านฤดูหนาวแสนทรหดมา โดยงบก้อนใหญ่ 40 ล้านปอนด์ ใช้เพือ่
ซ่อมถนนที่ประสบอุทกภัยเสียหายหนัก อีกส่วนของงบก้อนนี้ช่วย
ให้ถนนทีข่ าดการซ่อม เพราะขาดตอนงบประมาณไประยะหนึง่ ฟืน้
คืนชีพดีกลับมา แต่ก็คงไม่สามารถป้องกันหลุมบ่ออื่นที่อาจเกิดขึ้น
ใหม่ การซ่อมถนนอย่างมีประสิทธิภ์ าพท�ำให้ถนนปลอดภัยในเมืองนี้
แผนที่ทางหลวงฉบับใหม่ ปี 2557 มีจำ�หน่ายแล้ว
สมาชิก 130 บาท ทั่วไป 200 บาท

นอกจากสร้างงานและน�ำความเจริญมาสู่เมืองแล้ว ยังท�ำให้เกิดราย
ได้มาเพือ่ ซ่อมหลุมบ่ออืน่ ๆต่อไป ทางเมืองเองได้ลงทุนงบของเมือง
ไปกว่า 50 ล้านปอนด์เพือ่ ปรับปรุงโครงข่ายถนน แต่เมืองใหญ่อย่าง
Staffordshire การดูแลรักษาและบูรณะปรับปรุงถนนเป็นงานที่
ท้าทายมาก แม้ว่าหลุมบ่อจะได้รับการซ่อมแซมแล้ว แต่มันเป็นตัว
บ่งบอกถึงสภาพถนนทีช่ ำ� รุดเสียหายไปแล้ว ดังนัน้ จึงต้องมีแผนใน
ระยะยาวที่จะท�ำการบูรณะปรับปรุงทางใหม่หมด อย่างไรก็ตาม งบ
ประมาณที่ลงไปแล้วนี้ คงท�ำให้ผู้ใช้ทางเห็นถึงความแตกต่างของ
สภาพถนนอย่างชัดเจน
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โจรทางหลวง
ประชาชนผู้ใช้ทางหลวงของไทยร้องเรียนว่าหลายเส้นทาง
มืดมาก ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง จากการตรวจสอบพบว่า มีการขโมย
อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ตัง้ แต่หม้อแปลงไฟ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ตา่ งๆ
ปีหนึง่ สูญเสียเป็นเงินนับร้อยล้านบาท เหตุการณ์อย่างนีเ้ กิดขึน้ เช่น
กันที่รัฐโอกลาโฮมา สหรัฐฯ ป้ายจราจรและอุปกรณ์งานทางต่างๆ
ถูกขโมยจนทางกรมทางรัฐโอกลาโฮมาต้องออกมาขอความร่วมมือ
จากสือ่ สาธารณะต่างๆร่วมมือกันจับขโมยเหล่านี้ โดยใช้ระบบสือ่ สาร
ต่างๆ หรือโทรแจ้งต�ำรวจทางหลวงหรือต�ำรวจท้องถิน่ หากเห็นพฤติกรรม
น่าสงสัยว่าจะท�ำโจรกรรม บางครัง้ พวกขโมยจะใช้รถชนเสาป้ายจน

เสียงมหาชน
ประชากรในแถบ Fall River รัฐแมสซาชูเซสมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นในการท�ำประชาพิจารณ์ เกีย่ วกับแผนการใช้งบประมาณ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ระยะ 5 ปีของรัฐ วงเงิน
12.4 พันล้านดอลลาร์ การท�ำประชาพิจารณ์ได้ทำ� มาหลายรอบ หลาย
พื้นที่เพื่อรับฟังความเห็นของมวลชน ตามแผนนี้มีงบ 254 ล้าน
ดอลลาร์ เพือ่ ปรับปรุงทางรถไฟสายเลียบชายฝัง่ ทะเลด้านใต้ ทีช่ ำ� รุด
เสียหายมาก รวมทัง้ การปรับปรุงระบบสัญญาณและก่อสร้างสะพาน
แทนทีเ่ สียหาย ชาวบ้านรายหนึง่ แสดงความเห็นว่าการปรับปรุงทาง
รถไฟช่วง River Fall ถึง New Bedford จะช่วยให้เศรษฐกิจดีขนึ้
จากการค้าขายขนส่งสินค้าทีเ่ พิม่ มากขึน้ เพราะสามารถเพิม่ ความเร็ว
ของรถไฟจากปัจจุบันที่วิ่งแค่ 16 กม/ชมได้ และจะดีขึ้นมาก ถ้ามี
การปรับปรุงแก้ไขแนวทางรถไฟเดิมด้วย เพราะทางรถไฟนี้ใช้งาน
มานานมากโดยไม่มีการพัฒนา ทางการไม่ได้ให้ความสนใจกับทาง
รถไฟนีเ้ ลย ในแผนนีม้ กี ารปรับปรุงทางจักรยานและทางคนเดินด้วย
เงิน 130 ล้าน ซึ่งมวลชนส่วนมากเห็นว่าน้อยไป ควรมีมากกว่านี้
บางกลุ่มบอกว่าในแผนไม่มีงบพัฒนาท่าเรือ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการ
ขนส่งทางน�ำ้ ทีม่ รี าคาถูกกว่า ทัง้ ทีเ่ มือง Bedford มีทา่ เรือทีใ่ หญ่เป็น
ที่สองของรัฐ และมีท่าเรือน�้ำลึกที่เมือง Fall River นอกจากนั้น
ในแผนงบประมาณนีย้ งั ตัง้ ไว้ 3.3 พันล้าน เพือ่ บูรณะปรับปรุงสะพาน
หลายแห่ง รวมทัง้ การสร้างสะพานประวัตศิ าสตร์ Braga bridge ด้วย
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ล้มแล้วขโมยไป หรือตัดเสาป้ายด้วยอุปกรณ์ ส่วนมากแล้วจับไม่ทนั
พวกขโมยหนีไปก่อนเสมอ การขโมยป้ายและอุปกรณ์จราจรสงเคราะห์
นี้ไม่เพียงแต่ท�ำให้ต้องสูญเสียงบประมาณในการติดตั้งทดแทน แต่
ยังท�ำให้ผู้ใช้ทางเสี่ยงอันตรายจากอุบัติเหตุบนถนน ดังนั้นเมื่อผู้ใช้
ทางเห็ น การกระท� ำ หรื อ
เห็นมีป้ายสูญหายให้รีบแจ้ง
ทางการ เพื่อติดตามจับกุม
และหรือติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
ทดแทนเพื่อความปลอดภัย
ของผู้ใช้ทาง

ฟ้องกรมทาง
ชาวเมืองรัฐโอเรกอนฟ้องกรมทางของรัฐต่อศาลฐานละเลย
ไม่จัดท�ำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นของประชาชนก่อนอนุญาต
ให้บริษัทขุดเจาะน�้ำมันแคนนาดา ขนส่งอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่มาก
บนทางหลวง และให้ระงับการขนส่งไว้ก่อนด้วย กับขอให้ทางการ
จั ด ท� ำ หลั ก เกณฑ์ ก าร
อนุญาตให้มีการขนส่ง
อุ ป กรณ์ ข นาดใหญ่
พิเศษนี้ เพือ่ ให้มวลชน
พิจารณาก่อนประกาศ
ใช้ อุปกรณ์ทจี่ ะขนส่งนี้
เป็นถังกลัน่ ยางแอสฟัลต์
เป็นน�้ำมันดิบ ซึ่งตามกระบวนการผลิต อาจส่งผลกระทบต่อภาวะ
โลกร้อนได้ จึงถูกต่อต้านจากนักอนุรักษ์ด้วย ถังกลั่นนี้มีขนาดยาว
กว่าสนามฟุตบอลล์และกว้างเท่า 2 ช่องจราจร และไม่สามารถลอด
ผ่านสะพานทีพ่ าดผ่านทางด้วย การขนส่งจะด�ำเนินการตอนกลางคืน
ทางการโต้แย้งว่า การขนส่งแบบนีไ้ ม่ตอ้ งท�ำประชาพิจารณ์ การอนุญาติ
ให้ขนส่งนัน้ ขึน้ กับว่าน�ำ้ หนักบรรทุกจะไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้าง
ถนน ทางฝ่ายผู้ต่อต้านซึ่งเป็นผู้น�ำของชนเผ่า Walla Walla แถลง
แย้งว่าการขนส่งนีต้ อ้ งผ่านพืน้ ทีๆ่ ชนเผ่านีใ้ ช้ลา่ สัตว์ จับปลา หาอาหาร
ท้องถิน่ มานาน และมีสนธิสญั ญา ปี 2398 ให้สทิ ธิช์ นเผ่านีท้ ำ� มาหากิน
ในพืน้ ทีเ่ หล่านี้ แม้วา่ การขนส่งจะไม่ทำ� ให้เกิดอุบตั เิ หตุ แต่การขนส่ง
อุปกรณ์ทจี่ ะก่อให้เกิดการท�ำลายสิง่ แวดล้อมนี้ จะท�ำลายความสมบูรณ์
ของพืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ จ�ำเป็นต้องท�ำพิธกี ารเพือ่ ฟืน้ ฟูความสมบูรณ์ของ
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ แต่การเยียวยาคงไม่สมบูรณ์เท่าเดิม ทางผู้ต่อต้าน
ด้านอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมกล่าวว่าอุปกรณ์ทจี่ ะขนส่งนีม้ นั จะท�ำลายสิง่
แวดล้อมทางอากาศ ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมน�ำ้ มันทีน่ ำ� ความสกปรก
มาสู่โลก การต่อต้านครั้งนี้ท�ำให้ทางโรงกลั่นได้รับผลกระทบมาก
เพราะอุปกรณ์ส่วนมากได้ถูกขนส่งไปล่วงหน้ารอติดตั้งแล้ว

สมัครเป็นสมาชิกสมาคมทางหลวงได้ตามที่อยู่ของสมาคม
ตลอดชีพ เพียง 800 บาท สมาชิกมีส่วนลดค่าอบรม

ทางหลวงในเนปาล
รัฐบาลเนปาลมีโครงการพัฒนาทางหลวงสายส�ำคัญและเป็น
ที่สนใจลงทุนของชาติต่างๆ เช่นจากจีน China Infrastructure
Investment Corporation (CIIC) จากอินเดียมีสองบริษัทคือ
Reliance Infrastructure และ Shapoorji Pallonji เป็นทางหลวง
ระยะทางยาว 76 กม ค่าก่อสร้างประมาณ 1.02 พันล้านดอลลาร์
เชื่อมระหว่าง กาฐมัณฑุ – Tarai เป็นทางด่วน โดยเริ่มต้นที่
Khokana ถึงเมืองหลวง กาฐมัณฑุ
และ Nijgadh ทางบริษัทจีนตั้ง
ความหวังว่าหากได้งานนี้จะใช้เงิน
สนับสนุนจากธนาคารเพื่อการส่ง
ออกและน�ำเข้าของจีน โครงการนี้
ล่าช้ามานานด้วยอุปสรรคต่างๆ และจะใช้การจ้างระบบสัมปทาน
แบบ build-operate-own – transfer ทางรัฐบาลหวังให้โครงการ
นีเ้ ป็นเส้นทางเชือ่ มติดต่อระหว่างเมืองหลวงกับสนามบินนานาชาติ
แห่งใหม่ที่ Nijgadh และเชือ่ มติดต่อกับประเทศเพือ่ นบ้านด้วย การ
จัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ แม้จะมีการเปลีย่ นแนวทาง
บ้างแต่ก็เลียบขนานไปกับแม่น�้ำ Bagmati บางช่วงของทางสายนี้
ที่เชื่อมติดต่อระหว่างเมืองหลวง กาฐมัณฑุ กับพื้นที่ราบภาคใต้ได้
ก่อสร้างเสร็จไปแล้วโดยหน่วยทหาร
ช่างเนปาล ทางสายนี้เป็นเส้นทางที่
ส�ำคัญมากของเนปาล เช่นเดียวกับ
ทางสาย กาฐมัณฑุ – Hetauda ที่
เป็นอุโมงค์ โดยทั้งสองโครงการมี
ความล่าช้าเพราะประสบปัญหาด้าน
งบประมาณ แต่ตอนนีด้ จู ะขับเคลือ่ น
ไปได้ดีแล้ว
ประเทศเนปาลถูกขนาบโดย
สองมหาอ�ำนาจ จีนกับอินเดีย ซึ่ง
มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันทั้งด้านการค้าและวัฒนธรรม ไม่มีทางสู่
ทะเล จึงต้องพัฒนาทางหลวงเป็นเส้นทางขนส่งหลัก เศรษฐกิจ
ไม่ดีนัก แต่ได้อาศัยมิตรประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองสนับสนุนทั้ง
การเงิน เทคนิคและผู้เชี่ยวชาญ สภาพภูมิประเทศที่เป็นเทือกภูเขา
สูงทางตอนเหนือ และตอนใต้ที่เป็นแม่น�้ำไหลกัดเซาะพื้นที่ท�ำให้
สภาพแปรเปลี่ยนบ่อยเป็นอุปสรรคมากในการพัฒนาทางหลวง
การขาดแคลนเครื่องจักรก่อสร้างท�ำให้งานก่อสร้างทางแพงและ
ล่าช้า ในปี 2550 เนปาลมีถนนลาดยาง 10,142 กม และถนนลูกรัง
7,140 กม ทั้งประเทศมี 75 จังหวัด และมีถึง 15 จังหวัด ที่ไม่มี
ถนนเข้าถึง ประชากรร้อยละ 33 อาศัยอยู่ในพื้นที่ๆ ต้องใช้เวลา

เดินกว่า 2 ชม จึงจะถึงถนนซึ่งเป็น
อุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจ การ
ศึ ก ษาและสุ ข อนามั ย ของชุ ม ชน
นอกจากนีส้ ภาพอากาศทีม่ มี รสุมมาก
ท�ำให้ปริมาณน�้ำฝนไหลชะพื้นที่และ
ถนนเสียหายมากมาย จนท�ำให้ถนนกว่าร้อยละ 60 ไม่สามารถใช้
เดินทางได้ในช่วงฤดูฝน ด้วยสภาพทีเ่ ป็นภูเขามีหบุ เหว ท�ำให้สะพาน
ต่างๆ ต้องใช้แบบสะพานแขวน มีการก่อสร้างอุโมงค์ลอดภูเขา จาก
Kulekhani ไปยัง Bhimfedi เป็น
อุโมงค์ขนาดสีช่ อ่ งจราจร 3 อุโมงค์ ยาว
3,425 ม 735 ม และ 392 ม ตามล�ำดับ
รวมยาว 4.5 กม นับเป็นทางหลวงสาย
แรกที่ก่อสร้างโดยผู้รับเหมาเนปาล
ด้วยมาตรฐานทางหลวงเอเชียน ค่าก่อสร้างราว 375 ล้านดอลลาร์
ท�ำให้การเดินทางลดเวลาลงจากก่อนนี้ 6-8 ชัว่ โมงเหลือเพียง 1 ชม
จะแล้วเสร็จเปิดใช้งานราว ธันวาคม 2559

งบประมาณปÕ 2558 สหรัฐฯ
เมื่อ 2 เมษายน กรรมาธิการงบประมาณสหรัฐฯได้ผ่านร่าง
งบประมาณ ปี 2558 โดยมีแผนตัดทอนงบประมาณรายจ่ายประเทศ
ลง 5.1 ล้านล้านดอลลาร์ในเวลา 10 ปีข้างหน้า พิมพ์เขียวของงบ
ประมาณแสดงว่าจะยังคงสนับสนุนงบประมาณให้กองทุนทางหลวง
โดยไม่มขี อ้ ผูกพันถึงงบประมาณของปี 2558 นีเ้ ลย และจะพยายาม
รักษาสมดุลของงบ กับทัง้ ยังเพิม่ งบปี 2558 ให้อกี ถ้าไม่เพิม่ การขาด
ดุลงบประมาณ นโยบายที่จะคงกองทุนทางหลวงยังคงมีอยู่ โดย
พยายามให้กองทุนทางหลวงนี้อยู่ได้โดยให้ผู้ใช้ทางเป็นผู้จ่าย จาก
ปัญหาทีก่ องทุนทางหลวงใกล้ลม้ ละลายเมือ่ ปลายปี 2557 ต่อถึงต้น
ปี 2558 จ�ำเป็นต้องหาแนวทางระยะยาวเพือ่ จะช่วยให้กองทุนทางหลวง
ยังคงอยูไ่ ด้ เพือ่ ให้มงี บพอเพียงในการทีจ่ ะใช้เพือ่ รักษาหรือปรับปรุง
สภาพทางหลวง และในบางกรณีที่เหมาะสมอาจจ�ำเป็นต้องขยาย
โครงสร้างพื้นฐาน แทนที่จะรอคอยแต่เงินจากรัฐบาลกลางให้การ
สนับสนุน รัฐสภาต้องใช้มาตรการที่เป็นระบบมาแก้ปัญหาการล้ม
ละลายของกองทุน ต้องปรับปรุงแก้ไขวิกฤติของการขนส่งทางบก
และความปลอดภัยบนพื้นฐานของงบประมาณที่พอเพียง ในแผน
ข้างต้นยังมีเงือ่ นไขต่างๆในนโยบาย เช่น การยกเลิกงบสนับสนุนการ
เดินรถไฟ ลดงบสนับสนุนต่อองค์กรความมัน่ คงด้านการขนส่ง จัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของความปลอดภัยในการขนส่งทางราง และปรับปรุง
การให้การสนับสนุนด้านการเงินในกิจการบริการการเดินอากาศ
สหพันธ์ทางหลวงสหรัฐฯ FHWA และ Federal Transit
Administration ได้รว่ มกันก�ำหนดคูม่ อื ในการใช้ปฏิบตั งิ านราชการ
ด้วยการก�ำหนดบทลงโทษองค์กรที่ไม่สามารถพิจารณาออกใบ
อนุญาต ออกทะเบียน หรืออนุมตั งิ านใดๆได้เสร็จภายในเวลา 180 วัน
ในคูม่ อื เร่งรัดให้องค์กรทีต่ อ้ งพิจารณาต้องท�ำให้เสร็จใน 180 วัน ถ้าไม่
สามารถท�ำเสร็จอย่างเป็นทางการตามเวลาทีก่ ำ� หนด องค์กรนัน้ จะถูก

สมาคมจัดอบรมหลักสูตรงานก่อสร้างทาง และความมั่นคง
ของคันทาง สนใจสอบถามที่สมาคมฯ โทร. 0-2984-0836

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
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ตัดเงินทุน หนึ่งหมื่น ถึงสองหมื่นดอลลาร์ต่อสัปดาห์ จนกว่าจะ
พิจารณาอนุมตั หิ รือเรือ่ งเสร็จ อย่างไรก็ตาม ทาง FHWA และ FTA
ให้โอกาสองค์กรชี้แจงและไม่ต้องถูกลงโทษ ถ้าความผิดพลาดนั้น
เกิดเพราะอยู่นอกเหนืออ�ำนาจขององค์กร เพราะจากการประสาน

ป้องกันรถชนสัตว์ข้ามทาง
ปัญหารถยนต์ชนสัตว์ทกี่ ำ� ลังข้ามถนนท�ำให้เกิดอุบตั ริ า้ ยแรง
ทาง Sloan’s Company ได้ประดิษฐ์อปุ กรณ์ปอ้ งกัน Sloan Security
technology of Boise โดยติดตัง้ ไว้ขา้ งทางส่ง คลืน่ เรด้าออกไป เมือ่
พบสัตว์กำ� ลังจะข้ามทางจะส่งสัญญาณไปทีป่ า้ ยไฟกระพริบให้คนขับ
รถรู้ สามารถลดอุบัติเหตุลงได้กว่าร้อยละ 85 อุปกรณ์นี้เคลื่อนย้าย
ได้งา่ ยและถูกกว่า ค่าอุปกรณ์เริ่มที่ 15,000 ถึง ล้านดอลลาร์ ขึ้น
กับความยุง่ ยากของพืน้ ที่ เมือ่ เทียบกับการก่อสร้างทางสัตว์ลอดหรือ
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ต�ำรวจรัสเซียใน
เมือง Nizhniy
Novgorod ทาง
ตะวันออกของกรุงมอสโคว์
รณรงค์ความปลอดภัยด้าน
การจราจร โดยให้หญิงสาวแต่งบิกนี เี ปลือยท่อนบนยืนถือป้ายเตือน
คนขับรถให้ลดความเร็วลง ปรากฎว่าได้ผลตามมุง่ หมาย นีไ่ ม่ใช่ครัง้
แรก เพราะต�ำรวจเคยใช้หญิงสาวแต่งตัวเป็นนางฟ้ารณรงค์ให้เมา
แล้วไม่ขับ **** เกรงว่าสถิติอุบัติเหตุขับรถเร็วลดลง แต่ไปเพิ่ม
สถิติอาชญากรรมทางเพศ คดีข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศ
2 หนุ่มชาวคาโรไลน่าใต้เคราะห์ร้ายขับรถหลงเข้าไปใน
ทางผิวลูกรัง ด้วยความไม่ชนิ ทางแม้จะระวังขับอย่าง
ช้าๆ แล้ว คงเพราะความซวยจึงพลัดตกลงข้างทางลึก
ลงไป 12 เมตร เขานัง่ สวดภาวนาและกดแตรเรียกคนมาช่วย นาน
กว่า 33 ชัว่ โมง จึงมีเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ผา่ นมาได้ยนิ เสียงแตร และเรียก
หน่วยกูภ้ ยั มาช่วยเอาเขาออกจากรถและน�ำขึน้ มาส่งโรงพยาบาล โดย
มีบาดเจ็บเล็กน้อย เขาถูกต�ำรวจปรับฐานขับรถโดยประมาท เพราะนี่
มิใช่ครัง้ แรก เขาเคยขับรถตกเขาแบบนีม้ าแล้ว 2 ครัง้ และรถเช่าทัง้
สองครัง้ พังไปทัง้ 2 คัน ครัง้ นีก้ เ็ ป็นรถเช่าอีกทีพ่ งั ไป **** คงไม่มี
ใครให้เช่ารถไปอีกนาน ทางทีด่ จี ะไปไหนนัง่ รถโดยสารไปเถอะ ไม่หลง
ไม่แพง ไม่เสียค่าปรับและไม่เจ็บตัวเจ็บใจด้วย
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งานกับองค์กรต่างๆพบว่าหลายองค์กรมีปัญหาความล่าช้าเกิดจาก
ไม่ใช่อ�ำนาจขององค์กรเท่านั้นมีหน่วยงานอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
แต่บทลงโทษดังกล่าวมีอยู่ก่อนแล้วใน พรบ. การขนส่งทางบก ดัง
นั้นคู่มือนี้จึงมีผลบังคับใช้ทันที
ข้ามถนนทีต่ กแห่งละ 2 ล้าน ระบบเรด้าทีใ่ ช้เป็นแบบทีใ่ ช้ในราชการ
ทหาร มันส่งสัญญาณออกไปมากครัง้ ต่อวินาที สามารถตรวจจับสิง่ ที่
มีความร้อน thermal image และพฤติกรรมต่างๆบริเวณนัน้ ได้ ทัง้ ที่
ขนานกับทางและในแนวตัง้ ฉากกับทาง โดยจะจับสัญญาณสัตว์ขนาด
สุนัข คนเดินบนไหล่ทางก็จะถูกส่งสัญญาณให้คนขับรถระวังด้วย
อุปกรณ์ที่ดี ต้องไม่ส่งสัญญาณผิดบ่อยๆ เพราะจะท�ำให้คนขับรถ
ละเลย ต้องเตือนผูข้ บั รถให้เข้าใจด้วยว่า ระบบนีไ้ ม่ได้หวังให้คนขับ
เห็นสัตว์ขา้ มทางตัดหน้า แต่ตอ้ งการให้ชะลอความเร็วรถลง เผือ่ ว่า
สัตว์โผล่พรวดออกมา จะได้หยุดรถทัน หรือชนก็ไม่รนุ แรงอันตราย
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ต�ำรวจท�ำการประท้วงโดยน�ำเอาม้าต�ำรวจมาร่วมใน
การประท้วงด้วย ระหว่างทีพ่ กั การประท้วง ม้าทัง้ 20
ตัวหลุดจากรถวิ่งไปตามถนนที่มีการจราจรหนาแน่น
และวิ่งชนกระแทกรถเสียหายไปหลายคัน ก่อนที่ต�ำรวจจะตามจับ
ม้าทัง้ หมดกลับมาได้ มีมา้ บาดเจ็บไป 8 ตัว ข่าวไม่แจ้งว่ามีการปรับ
ต�ำรวจที่ท�ำการประท้วงฐานท�ำให้การจราจรติดขัดและรถผู้อื่นเสีย
หายหรือไม่ **** พวกม้าคงยังไม่พอใจกับข้อเสนอของการประท้วง
จึงไม่ยอมหยุดพักการประท้วง หรืออาจประท้วงต�ำรวจทีเ่ อาพวกมัน
มาล�ำบาก
4 พ่อเศรษฐีจนี รายหนึง่ ระบายความโกรธกับลูกชายด้วย
การขับรถเบนซ์เข้าชนรถสปอร์ต บีเอ็มดับบลิวของ
ลูกชายกลางสี่แยกที่มีการจราจรหนาแน่น ภาพนี้ถูก
บันทึกโดยกล้องวงจรปิดที่ทางแยกนั้น ตัวลูกชายขับรถบึ่งหนีไป
แต่ตัวพ่อก็ขับรถไล่ตามไปชนซ�้ำอีก เจ้าลูกชายเลยออกจากรถวิ่ง
เผ่นหนีไปต่อหน้า ตัวพ่อไม่ลดละวิ่งไล่ตามไปตามถนน ปล่อยรถ
ทั้งสองคันกีดขวางอยู่กลางถนนตรงทางแยกนั้น **** ยามโกรธ
หน้ามืดลืมไปว่าค่าซ่อมรถและค่าปรับของรถทัง้ สองคันนัน้ เงินของ
พ่อที่ต้องจ่าย นี่เป็นผลจากการที่ไม่อบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เด็ก
ตามใจปรนเปรอด้วยเงินจนเสียคน นี่ข่าวไม่บอกนะว่าโกรธลูกชาย
เรื่องอะไร คงไม่ใช่ไปจีบเมียเด็กของพ่อเข้านะ

