ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2557

การสัมนาเรือ่ ง ความปลอดภัยบนถนน ทีท่ างสมาคมทางหลวงโลก PIARC ขอให้กรมทางหลวง
เป็นเจ้าภาพจัดร่วมกับสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัด
ในวันที่ 3 - 5 กันยายน 2557 นั้น เนื่องจากเกิดการรัฐประหารขึ้น ทาง PIARC เกรงว่าจะมีผู้เข้าร่วม
สัมมนาน้อยและอาจไม่ปลอดภัยต่อผูเ้ ข้าสัมมนา จึงขอให้กรมทางหลวงเลือ่ นออกไปก่อน (คงเป็นผลพวง
จากการต่อต้านการรัฐประหารของกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมากกว่า)
ที่ PIARC ขอให้กรมทางหลวงจัดสัมนาครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การประชุมใหญ่ของเขาที่จะมีในปีหน้าที่ปารีส ระหว่าง
22 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 เพือ่ เชิญชวนสมาชิกจาก 140 ประเทศเข้าสัมนาทีป่ ารีส ซึง่ หัวข้อสัมนาเน้นทีก่ ารลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านถนน ด้วยปรากฎว่าปัจจุบนั หลายประเทศละเลยการดูแลซ่อมบ�ำรุงรักษาถนน ท�ำให้ถนนเสียหายและต้องใช้เงินมากในการบูรณะปรับปรุง
ภายหลัง ถนนทีส่ ภาพแย่กระทบต่อสังคมเศรษฐกิจของประเทศมาก ท�ำให้คา่ ขนส่งสูงขึน้ การไม่ตรงเวลาของการขนส่ง สินค้าจากแหล่งไกล
ไม่อาจเข้าสู่ตลาด และความปลอดภัยในการใช้ทางลดลงมาก หลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศต่างๆลงทุนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพิ่มขึ้น
เพือ่ เข้าถึงพืน้ ทีห่ า่ งไกล แต่ไม่ได้จดั งบประมาณเพือ่ บ�ำรุงรักษาทางให้มสี ภาพดีไว้อย่างเพียงพอ ท�ำให้ทางหลวงโดยรวมมีสภาพทีแ่ ย่ไม่ปลอดภัย
การสัมนาครั้งนี้จึงเน้นที่การดูแลรักษาสภาพทาง ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างองค์กรภาครัฐ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ก่อสร้างทาง วิศวกรที่ปรึกษาที่เป็นสมาชิก นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะน�ำบทความมาเสนอต่อที่ประชุม ในเรื่องเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางโครงสร้างพื้นฐาน Asset Management ผลกระทบจากการขนส่งต่อสังคม เศรษฐกิจ เสนอยุทธศาสตร์ทั้งระยะ
กลาง ระยะยาวในการบ�ำรุงรักษาทาง การจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมมีประสิทธิ์ภาพเพื่อการบ�ำรุงปกติ บ�ำรุงตามก�ำหนดเวลาและ
บูรณะปรับปรุงทาง น�ำเสนอนวัตกรรมด้านงานทางทัง้ กระบวนการก่อสร้างและบ�ำรุงรักษา วัสดุกอ่ สร้าง และเครือ่ งมือเครือ่ งจักรใหม่ๆ โดย
ไม่ละเลยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
การประชุมสุดยอดด้านการขนส่ง International Transport Forum’s (ITF) 2014 Summit ภายใต้หัวข้อ” การขนส่งเพื่อโลกที่
เปลีย่ นไป” ซึง่ จัดขึน้ ทีเ่ มือง Leipzig เยอรมนี ตอนปลายเดือนพฤษภาคม มีผสู้ นใจเข้าร่วมสัมนาล้นหลามมาก กว่า 1,100 คนจาก 72 ประเทศ
โดยประเทศที่มาอย่างเป็นทางการมีถึง 53 ประเทศ และที่น�ำมาโดยรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยมีถึง 32 ประเทศ ในการสัมนามีการประชุม
อย่างเป็นทางการคู่ขนานไปด้วยกว่า 130 การประชุม การน�ำเสนอบทความวิชาการในห้องประชุมใหญ่ 20 เวที และมีการแถลงข่าวต่อสื่อ
ถึง 15 ครั้ง การดูงานทั้งด้านสังคมและด้านเทคนิกมีมากถึง 14 รายการให้เลือก และมีการลงนามข้อตกลงร่วมมือกันแบบ ทวิภาคี 4 คู่

าวสมาคม

รัสเซียเตรียมเป็นเจ้าภาพ บอลโลก
2018

ขณะบอลโลก FIFA
World Cup 2014 จัดที่บราซิล
ก�ำลังจะจบลง ทางรัสเซียทีจ่ ะเป็น
เจ้าภาพในปี 2561 (2018) เตรียม
ลงทุนพัฒนาถนนหนทางเพื่อรับ
การเป็นเจ้าภาพงานใหญ่นี้ ด้วย
การลงทุนกว่า 860 ล้านยูโรเพือ่ ปรับปรุงมอเตอร์เวย์ นายกรัฐมนตรี
Dmitry Medvedev ได้ลงนามอนุมัติงบดังกล่าวเพื่อปรับปรุง
มอเตอร์เวย์ระหว่างปี 2557 - 2559 โดยจัดสรรให้เป็นปีๆไป ทาง
ด้านการขนส่งทางอากาศ ก็ได้งบเพื่อปรับปรุงสนามบินด้วย 430
ล้านยูโร
แผนที่ทางหลวงฉบับใหม่ ปี 2557 มีจำ�หน่ายแล้ว
สมาชิก 130 บาท ทั่วไป 200 บาท

การที่ ต ้ อ งเตรี ย ม
การแต่เนิน่ ๆ เพราะปัจจุบนั
งานก่อสร้างทาง ในรัสเซีย
หลายโครงการต่างล่าช้า
กว่าก�ำหนดมาก ทั้งนี้เป็น
เพราะระบบเอกสาร และ
การก�ำกับดูแลของ Russian Federal Anti-Monopoly Service ที่คอย
ป้องกันมิให้มีการผูกขาด
ประมูลงานเพียงไม่กี่ราย
โดยเฉพาะเส้นทางมอสโคว
ถึงเซนต์ปเี ตอร์เบริก ซึง่ มีบริษทั Mostotrest ทีม่ พี นี่ อ้ ง Rotenberg
เป็นเจ้าของ ได้งานไปและต้องก่อสร้างให้เสร็จใน 18 เดือน แต่ต่อ
สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
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มาบริษทั นีป้ ระมูลงานอืน่ ๆ
ได้อีกหลายงาน โดยการ
อนุ มั ติ ข องนายก ดิ มิ ท รี้
จึ ง เป็นที่ครหาของวงการ
ก่อสร้าง ท�ำให้ตอ้ งเสียเวลา
ในการวิ เ คราะห์ ก ่ อ นลง
นามสัญญา อย่างไรก็ตาม
รัสเซียยังต้องการถนนใน
เมืองอีกมาก เพราะปัจจุบนั
มีถนนอยู่เพียง 14% ของ
พื้นที่เมือง เมื่อเทียบกับ
ของนิวยอร์คที่มีอยู่ 30%
ของพื้นที่เมือง ท�ำให้ทางการต้องเร่งรัดงานเอกสาร เพื่อให้งาน
ก่อสร้างเริ่มได้รวดเร็วขึ้น
เทศมนตรีเมืองเลนินกราดต้องการจะปรับปรุงทางหลวง
หมายเลข M10 Scandinavia highway ระยะทาง 872 กม. เชื่อม
ติดต่อระหว่างเมืองใหญ่สองเมืองของรัสเซีย คือ มอสโคว และเซนต์
ปีเตอร์เบริก แล้วต่อออกไปจนถึงชายแดนติดกับฟินแลนด์ โดยใช้
ระบบสัญญา Public - Private – Partnership, PPP เส้นทางนี้
เป็นสายส�ำคัญในการน�ำสินค้าเข้ารัสเซียมากถึง 20 – 25% ของสินค้า
เข้าทั้งหมด ค่าขนส่งจะตกประมาณ 8.57 – 15 ยูโร เมื่อเปิดเป็น
ทางสัมปทานแล้วคาดว่าค่าขนส่งจะเพิ่มขึ้นอีกราว 1.5%

อุบัติเหตุในประเทศต่างๆ และ
มาตรการป้องกัน
ต�ำรวจสิงคโปร์เตรียม
โละกล้องตรวจจับรถฝ่าไฟ
สัญญาณตามทางแยกเดิมที่
เป็นกล้องแบบเก่า ที่ต้อง
ถ่ายรูปลงฟิลม์แล้วอัดขยาย
รูปออกมาจึงน�ำไปจับปรับ
ผูฝ้ า่ ฝืนได้ กล้องทัง้ หมด 240 ตัวจะถูกแทนทีด่ ว้ ยกล้องดิจติ อลของ
เยอรมนี Jenoptik เป็นกล้องขนาด 11 megapixel ใช้งบประมาณ
เพียงไม่กลี่ า้ นดอลลาร์สงิ คโปร์ ติดตัง้
เสร็จราวกลางปีหน้า จากนัน้ ไปต�ำรวจ
สามารถดึงภาพจากกล้องจากระยะ
ไกลด้วยระบบรีโมท์ ท�ำให้สะดวก
รวดเร็วมากขึ้น
ใ น อิ น โ ด นี เ ซี ย
จักรยานยนต์เป็นต้นเหตุ
ของอุบัติเหตุสูงถึงร้อยละ
64 ในจ�ำนวนอุบตั เิ หตุหนึง่
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Highway Asset Management
Fugro และ TRL ได้ลงนามร่วมกันทีจ่ ะให้บริการแก่องค์กร
ต่างๆในงาน เก็บรวบรวมข้อมูลงานทางและการบริหารจัดการ
สินทรัพย์งานทาง Asset management service เพือ่ ให้องค์กรต่างๆ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลและความรู้ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ
สินทรัพย์ส�ำหรับโครงการตั้งแต่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของทุก
มุมโลก เป็นโครงการที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนและท้าทายด้าน
โลจิสติก Fugro เป็นบริษัทชั้นน�ำของโลกในการเสาะแสวงหาและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับสภาพและการก่อสร้างทาง มีโครงข่ายบริษทั
และบุคลากรกระจายอยู่ 50 ประเทศทัว่ โลก เชีย่ วชาญด้านการส�ำรวจ
ทางอากาศ การ scan การจัดท�ำแผนที่และวิเคราะห์สินทรัพย์ด้าน
ถนน ส�ำหรับ TRL เป็นองค์กรทีท่ ว่ั โลกยอมรับในด้านการตรวจสอบ
ทดสอบและความรู้ด้านพฤติกรรมของผิวทางทั้งด้านวัสดุและ
ขบวนการก่อสร้างจนถึงการบ�ำรุงรักษาเป็นศูนย์วิจัยที่ดีเยี่ยม ได้
สร้างมาตรฐานเกี่ยวกับงานทางด้านต่างๆมากมายและใช้อยู่ใน
อังกฤษและทัว่ โลกจนทุกวันนี้ จากการร่วมมือกันครัง้ นี้ ท�ำให้ลกู ค้า
ไม่ว่าจะอยู่ที่มุมไหนในโลกได้รับบริการที่สมบูรณ์ครบถ้วนและ
พิเศษมากขึ้น ล�ำพังแต่ละองค์กรซึ่งเป็นที่ยอมรับของตลาดอยู่แล้ว
เมื่อมาร่วมมือกันย่อมเป็นหนึ่งไม่รองใคร การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องท�ำให้เราอยู่ในแนวหน้าของสาขานี้และให้
บริการแก่ลูกค้าอย่างมั่นใจ
แสนครั้งในปี 2556 ท�ำให้ต้องรีบหามาตรการป้องกัน ด้วยการ
ท�ำการศึกษาความเป็นไปได้ในการลดก�ำหนดความเร็วสูงสุดของ
จั ก รยานยนต์ ล งมาและร้ อ งขอค� ำ แนะน� ำ จากสมาคมผู ้ ผ ลิ ต รถ
จักรยานยนต์นานาชาติ การศึกษานี้คาดว่าจะเริ่มราวปลายปีนี้
ในฝรั่งเศสและเยอรมนี สถิติคนตายจากอุบัติเหตุทางถนน
ในไตรมาสแรกของปีนี้ เพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อปีที่แล้ว ในเยอรมนีมีคน
ตาย 640 คนจากรถชนกัน เพิ่มขึ้น 4.2% และผู้บาดเจ็บสูงขึ้นเป็น
79,900 คน มากกว่า
ปีที่ผ่านมา 14.6%
แต่จ�ำนวนอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมี
545,600 ครัง้ ลดลง
2.2% เมื่ อ เที ย บ
กั บ ปี ที่ ผ ่ า นมาใน
ฝรั่งเศส มีคนตายจากอุบัติเหตุรถชนกัน 967 คน เพิ่มขึ้น 7.4%
ในไตรมาสแรกของปีนี้ แต่ทางการยังมั่นใจว่าสามารถดูแลให้อัตรา
การตาย ไม่เกินปีละ 2,000 คน จนถึงปี 2563 ผู้เสียชีวิตส่วนมาก
เป็นผู้ขับขี่จักรยานยนต์ ซึ่งคิดแล้วเป็นร้อยละ 20 และในจ�ำนวน
นีเ้ พราะไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 5.2 เป็นพวกวัยรุน่ อายุระหว่าง
18 – 24 ปี
สมัครเป็นสมาชิกสมาคมทางหลวงได้ตามที่อยู่ของสมาคม
ตลอดชีพ เพียง 800 บาท สมาชิกมีส่วนลดค่าอบรม

รัฐเวอร์มอนต์ทุ่มงบพัฒนาการขนส่ง
รัฐเวอร์มอนต์ทุ่มงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการขนส่งสูงเป็นประวัตกิ ารณ์ของรัฐในปีงบปะมาณ 2558 เงิน
685.7 ล้านดอลลาร์จะถูกใช้เพื่อสนองต่อวิสัยทัศน์ของรัฐ “ความ
ปลอดภัย ประสิทธ์ภาพ และการขนส่งร่วมระบบ ท�ำให้คณุ ภาพชีวติ
และเศรษฐกิจชาวเวอร์มอนต์ดีขึ้น” งบบางส่วนใช้เพื่อซ่อมสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ถูกท�ำลายโดยพายุและภัยธรรมชาติที่ผ่าน
มา และที่เหลือจะใช้กับโครงการต่างๆ ราว 800 โครงการ เป็นงาน
บูรณะผิวทาง 620 กม. และสะพานกว่า 100 แห่ง มันจะสร้างงาน
ให้แก่ชาวเวอร์มอนต์และสนับสนุนให้เศรษฐกิจภาคอื่นๆ เช่น การ
ท่องเทีย่ ว เกษตร สาธารณสุข อุตสาหกรรม และอืน่ ๆ พลอยเติบโต
ไปด้วย จากปีที่ผ่านมางบประมาณได้ช่วยให้คุณภาพของถนนดีขึ้น
สะพานมีความแข็งแรงมากขึน้ เมือ่ บวกกับงบทีเ่ พิม่ ขึน้ ในปีนี้ ย่อม
ท�ำให้การเดินทางมีความสะดวกปลอดภัยมากขึน้ งบ 13.3 ล้านจาก
ยอดนี้ จะใช้ ใ นงานอ� ำ นวยความปลอดภั ย ปรั บ ปรุ ง ทางแยก
ก่อสร้างวงเวียน เพิ่มช่องจราจรส�ำหรับรถรอเลี้ยว ติดตั้งป้ายจราจร
สัญญาณไฟกระพริบ ไฟสัญญาณจราจรและสีตีเส้น รวมทั้งท�ำให้
เกิดความปลอดภัยในพื้นที่ท�ำงานของคนงานท�ำทาง Work zone
safety.

อังกฤษรถติดมากขึ้น
รายงานการ
จราจรในอั ง กฤษ
ระบุ ว ่ า ปี ที่ ผ ่ า นมา
คนอังกฤษใช้เวลา
เดินทางมากขึน้ ร้อย
ละ 27 เมือ่ เทียบกับ
ปีทผี่ า่ นมา แสดงว่า
รถติดมากขึ้น เมือง
ใหญ่ๆ 10 ใน 17
เมืองของอังกฤษ ได้แก่ ลอนดอน บริกตั้น เชฟฟิลด์ น๊อตติ้งแฮม
แลงแคซเตอร์ เบอร์มิงแฮม พอร์ตเมาท์ คาร์ดิฟฟ์ เบลฟาสต์ และ
เซาต์แทมตั้น การจราจรติดขัดมากกว่าปี่ที่ผ่านมา ในอีกหลายเมือง
การจราจรติดขัดจนไม่อาจแก้ไขได้ มีเพียง 3 เมืองที่จราจรติดขัด
ลดลง คือ ลีดส์ เบรดฟอสด์ และบริสตอล รายงานแนะว่าคนที่
พยายามหลบหลีกไปใช้ทางลัดทางเลีย่ งจะพบกับความล่าช้ามากขึน้
เพราะทางเล็กๆ จะเสียเวลาในการเดินทางมากกว่าทางหลัก รายงาน
ยังได้เปรียบเทียบความคับคั่งของการจราจรของประเทศต่างๆ อย่า
งมอสโควยังคงติดขัดติดอันดับโลก รถติด 74% และเพิ่มขึ้นเป็น
141% ในตอนเย็น อิสตันบูลรถติดรองเป็นที่ 2 ด้วยการติดขัด 62%
ตามด้วย ลิโอเดอเจไนโล 55% แต่นเี่ ป็นสถิตกิ อ่ นมีบอลโลก ทีก่ ำ� ลัง

แข่งกันอยู่ตอนนี้ ปัญหารถติดไม่ใช่เรื่องแปลกและมันยังคงท้าทาย
ไปทัว่ โลก การแก้ปญั หาแบบเดิมทีข่ ยายช่องจราจรหรือก่อสร้างทาง
เพิ่มขึ้นไม่ใช่หนทางที่ถูกต้อง การให้ข้อมูลจราจรในขณะนั้นต่อ
คนใช้รถอาจช่วยให้เขาตัดสินใจเลือกทางสั้นและเร็วกว่า และช่วย
ให้รัฐบาลหันมาปรับปรุงการเคลื่อนไหลของการจราจรแทน มีการ
ประเมินว่า การจราจรทีต่ ดิ ขัดในอักฤษก่อให้เกิดการสูญเสียคิดเป็น
เงินราว 3.3 พันล้านดอลลาร์ต่อปี และสภาพจะเลวลงๆ นอกจาก
จะใช้งบ 47 พันล้านมาปรับปรุงถนน ทางการประเมินว่าจะมีรถ
เพิ่มขึ้นอีก 4 ล้านคันในปี 2573 และในปี 2583 ปริมาณรถจะเพิ่ม
ขึ้นอีกร้อยละ 40

พิกัดความเร็ว
European Traffic Police Network, TISPOL ได้รายงาน
ผลการควบคุมความเร็วรถที่ขับบนทางของสหภาพยุโรป โดยความ
ร่วมมือตรวจจับของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 29 ประเทศ
ท�ำการตรวจจับผู้ฝ่าฝืนขับรถเร็วเกินพิกัดก�ำหนดได้ 605,523 ราย
โดยต�ำรวจเรียกตรวจจับโดยตรง 189,432 ราย และอีก 416,091 ราย
ถูกตรวจจับด้วยเครื่องมือต่างๆ ทางการกล่าวเตือนว่า รถที่วิ่งเร็ว
มากเป็ น สาเหตุ ใ หญ่ ห นึ่ ง ที่ ฆ ่ า คนบนถนน การที่ ก� ำ หนดพิ กั ด
ความเร็วให้วิ่งบนถนน เพื่อลดการที่รถชนกันตายและท�ำให้ถนน
ปลอดภัยกับทุกคน แต่น่าเสียดาย คนขับบางคนเห็นว่าการก�ำหนด
พิกัดเป็นสิ่งไม่จ�ำเป็น เขามีสิทธิ์ที่จะพิจารณาเลือกเองได้และบาง
คนเห็นว่าเป็นการท�ำให้ไม่สะดวก แต่การก�ำหนดพิกัดความเร็วรถ
เป็นการสงวนชีวติ คน คนทีข่ บั รถเร็วเกินก�ำหนดหรือใช้ความเร็วไม่
เหมาะกับสภาพถนน สภาพจราจร สภาพอากาศ มีแนวโน้มว่าจะเกิด
อุบตั เิ หตุรถชนกัน ท�ำให้เกิดความเสียหายสูญเสีย และเสียเวลาล่าช้า
ไปอีก หนักไปกว่านั้น อาจต้องสูญเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทั้งตนเอง
และผู้อื่น

ถนนที่มีสถานีชาร์ตไฟรถ
ทางการสวีเดนวางแผนก่อสร้างถนนที่มีสถานีบริการ การ
ประจุไฟฟ้าส�ำหรับรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า โดยประสานความร่วมมือ
ระหว่างสามองค์กร คือ องค์กรการขนส่ง องค์กรนวัตกรรม และ
องค์กรพลังงานและมีผู้รับเหมาสี่รายพร้อมที่จะเข้าประกวดราคา
งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนที่มีสถานีบริการชาร์ทไฟประจุเข้ารถ
แผนงานนี้มุ่งสร้างถนนตัวอย่างที่มีสถานีประจุไฟฟ้าให้รถภายใน
ปี 2558 และเป็นส่วนหนึ่งของแผนหลักที่ต้องการไม่ให้มีรถที่ใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิลวิ่งบนถนนภายในปี 2573 เมื่อปี 2556 ได้เคย
มีผู้รับเหมา 11 ราย เสนอหลักการที่จะก่อสร้างถนนที่มีบริการ
ประจุไฟฟ้าให้รถ แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 4 ราย ที่เตรียมการเสนอ
หลักการ และรายละเอียดในการออกแบบและก่อสร้าง หลังการ
พิจารณาจะคัดเลือกไว้เพียง 2 รายให้ด�ำเนินการ.

สมาคมจัดอบรมหลักสูตรงานก่อสร้างทาง และความมั่นคง
ของคันทาง สนใจสอบถามที่สมาคมฯ โทร. 0-2984-0836

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
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นักต่อตัว Lego สองนายช่วยกันต่อเป็นรถยนต์
เท่าขนาดจริงด้วยตัว Lego กว่า 5 แสนชิ้น มีเพียง
ล้อกับโช๊คอัพที่รองรับน�้ำหนักที่มิใช่ Lego รถคันนี้
วิ่งได้เร็ว 20 – 30 กม/ชม พวกเขาได้รับทุนสนับสนุนจาก
นักลงทุนขาวโรเมเนียและประกอบตัวรถที่นั่น เสร็จแล้วขนส่ง
ไปยัง เมล์เบิรน ออสเตรเลีย
**** คงต้องวิง่ อยูท่ คี่ วามเร็วทีก่ ำ� หนด มิฉนัน้ อาจหลุด
ออกเป็นชิ้นๆแน่นอนถ้าวิ่งเร็วกว่านั้น

1

หนุ่มนิวซีแลนด์ขับขี่จักรยานยนต์โดยรูดเอา
กางเกงในไปกองอยู่ที่ตาตุ่ม เมื่อถูกต�ำรวจเรียกตรวจ
เขาชี้แจงว่าอากาศมันร้อนมากเขาจึงรูดกางเกงในลง
เพื่อให้ร่างกายสัมผัสอากาศเย็นขณะขี่จักรยานยนต์ โดยเขาขี่รถ
ออกจากโรงงานแล้ววิ่งมาตามทางยาวกว่า 10 กม ก่อนถูกเรียก
ตรวจ เนื่องจากเส้นทางที่เขาขี่รถผ่านมาเป็นทางชนบทผู้คนไม่
มาก ต�ำรวจจึงแค่วา่ กล่าวตักเตือนให้แต่งกายให้รดั กุมเพือ่ ป้องกัน
อวัยวะส�ำคัญของตัวเอง
***** การใช้จักรยานยนต์เสมือนเนื้อหุ้มเหล็ก จัดว่า
อันตรายมากแล้ว การที่เปลือยกายขี่จักรยานยนต์นั้นยิ่งอันตราย
กว่า เพราะเท่ากับเปลือกไข่หุ้มเหล็ก เปราะแตกหักง่ายมาก

2

นักบินและผู้โดยสารสองคนบนเครื่องบินเล็ก
ที่ บิ น อยู ่ ใ นอากาศเกิ ด เครื่ อ งยนต์ ขั ด ข้ อ ง นั ก บิ น
พยายามติดต่อหอบังคับการบินเพือ่ ขอทราบสนามบิน
ทีอ่ ยูใ่ กล้ทสี่ ดุ เพือ่ ร่อนลง แต่สายไปนักบินจึงพยายามน�ำเครือ่ งร่อน
ลงบนทางด่วนที่มีรถหนาแน่นมาก โชคดีที่คนงานดูแลรักษาทาง
ทีท่ ำ� งานอยูส่ งั เกตเห็น จึงน�ำรถบรรทุกของเขาไปขวางรถต่างๆ ไว้
ให้ทางด่วนว่างพอที่เครื่องจะร่อนลงได้ นักบินและผู้โดยสาร
ปลอดภัย เครื่องบินเสียหายแต่ซ่อมได้ ตามกฎหมายนักบินจะถูก
ปรับฐานจอดเครื่องบินบนทางด่วน แต่โชคดีซ�้ำทางการถือว่านี่
เป็นกรณีเหตุสุดวิสัยไม่ถูกปรับ
**** คนงานบ�ำรุงรักษาทางนอกจากช่วยให้ผู้ใช้ทาง
ปลอดภัยแล้ว ยังเผือ่ แผ่ชว่ ยผูใ้ ช้เครือ่ งบินให้รอ่ นลงอย่างปลอดภัย
อีกด้วย นี่แหละน�้ำใจคนท�ำงานทาง ขอชมกันเองหน่อยนะครับ

4

4

งานก่อสร้างทางหลวงในไอซ์แลนด์ ต้องถูก
ระงับไปเพราะเกรงว่าจะไปรบกวนความเป็นอยู่ของ
กวางเอลป์ในพื้นที่นั้น ทางการนอกจากอ้างเรื่อง
กระทบการใช้ชีวิตของกวางแล้ว ยังบอกว่า อาจน�ำความอับโชค
มาสู ่ พื้ น ที่ อี ก ด้ ว ย ท� ำ ให้ เ กิ ด การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ กั น มากใน
อินเตอร์เน็ต
**** ถ้าอ้างกระทบสิง่ แวดล้อมและชาติพนั ธุข์ องกวาง
เอลป์ยงั พอรับได้ แต่เรือ่ งเกิดอับโชคต่อพืน้ ทีน่ อี่ อกจะงมงายและ
ไร้เหตุผล การไม่มีทางหลวงซะอีกที่อาจน�ำความอับโชคไม่เจริญ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่มากกว่า
.............................................................................

