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ปทีี่ 19 ฉบบัที ่2 เดอืน มนีาคม - เมษายน 2563 

ที่เมือง  CARSON CITY  กรมการขนส่งรัฐเนวาด้าจดัให้มีโครงการ Walk 

and Roll Wednesdays ในโอกาสที่เชื้อโควิด-19 ระบาด และต้องให้คนอยู่

ห่างๆกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพือ่ให้ครอบครัวมีโอกาสออกมาออกก าลังกันนอก

บ้าน โดยให้ออกมาออกก าลังกันอย่างน้อย 20 นาทีทุกวันพุธ หรือวันอ่ืนๆด้วยยิ่ง

ดี การออกก าลังน้ีจะเป็นเดิน ขี่จกัรยาน หรือกิจกรรมอื่นๆกไ็ด้แตต่้องเป็นกลุ่ม

ไม่เกิน 10 คน โดยระหว่างท ากิจกรรมข้างต้น ทุกคนต้องอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า 2 

เมตรและอยา่แตะจับอุปกรณ์ของผู้อื่น เวลาไอหรือจามต้องปิดให้ดแีละเมื่อกลับ

เข้าบ้านต้องรีบล้างมือทันที ครอบครัวต่างๆอาจถ่ายรูปเพื่อโพสต์ในเวบของกรม

ได ้

    การออกก าลังช่วยคลายความเครียด ลดปัญหาโรคหัวใจ เบาหวาน โรค

ที่เกิดจากความอ้วน ขณะที่หลายครอบครัวต่างช่วยกันเก็บตัวอยู่ในบ้านเพ่ือ

ป้องกันการระบาด กิจกรรมนี้มีส่วนท าใหสุ้ขภาพแข็งแรงและเรียนรู้การขี่

จักรยานอย่างปลอดภัย เพิ่มความสัมพันธ์ในครอบครัว โครงการนีร้ิเริม่โดยกรม

ภายใต้โครงการ “เส้นทางสูโ่รงเรยีนอย่างปลอดภยั” ซึ่งเป็นโครงการที่อบรมให้

เด็กนักเรยีนรู้ถึงการใช้จักรยานหรอืเดินเท้าไปโรงเรียนอย่างปลอดภยั เมื่อมีคนข่ี

จักรยานและเดินเท้าเพิ่มมากขึ้น ทางกรมการขนส่งจึงมีข้อแนะน าในการเดินทาง

ให้ปลอดภัย ดังนี้   ส าหรับคนข่ีจกัรยานและคนเดินเท้า 

กิจกรรมช่วงอย ูบ่า้นตา้นโควิด 19  

• วางแผนเส้นทางเดินทาง 

• สวมหมวกนริภัยทุกครั้งท่ีขี่จักรยาน 

• ท าตัวให้มองเห็นชัด สวมเสื้อผ้าสสีดสวา่ง ถ้าเป็นเวลากลางคืน ให้มีแถบสะท้อนแสงที่

เสื้อผ้าด้วย 

• ต้องตื่นตัวตลอดเวลา อย่าใช้โทรศพัท์หรือใช้หูฟังขณะขับข่ีจักรยานหรือเดินเท้า 

• เดินบนทางเท้า ถ้าไมม่ีทางเท้าให้เดินชิดในมากท่ีสุด ใหม้ีระยะห่างปลอดภัยมากพอที่รถ

จะไมเ่ฉี่ยวชนเอา และเดินในทิศทางที่เห็นรถท่ีวิ่งเข้าหาเรา 

• เด็กสามารถข่ีจักรยานบนทางเท้าได้ ถ้าข่ีบนถนนต้องท าตามกฎจราจรและต้องใช้

สัญญาณมืออย่างถูกต้อง 

• ต้องข้ามทางเฉพาะที่ทางข้ามเท่านั้น และก้าวข้ามเมื่อเห็นว่าปลอดภัย ใช้การประสบตา

กับคนขับรถเพื่อให้แน่ใจว่ารถนั้นจะหยุดใหเ้ราข้ามทาง 

• ส าหรับคนขับขี่รถยนต ์
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อยา่ท้ิงขยะบนทางหลวง  

ที่ Charleston, West Virginia  เลขานุการ

การขนส่งแห่งรัฐ นาย Byrd White กลา่วว่าพบ

เห็นการทิ้งขยะบนทางหลวงเพิ่มมากขึ้นในช่วง

สัปดาห์ทีผ่่านมา ท าให้คนงานตอ้งตามเก็บขยะที่

ทิ้งอยู่สองข้างทางและเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด รัฐ

นี้เป็นรัฐที่สวยงามมากของประเทศ คนงานท างาน

ทางกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ทางหลวงสะอาดดู

สวยงาม ท าการซ่อมบ ารุงส่วนท่ีช ารุดเสยีหาย

เพื่อให้คนใช้ทางเดินทางอย่างสะดวกปลอดภัย 

ดังนั้นก่อนท่ีจะโยนสิ่งของทิ้งออกทางหน้าต่างรถ

ลงบนถนน ให้คิดสักนดิว่าท่านได้เพิ่มภาระให้กับ

คนงานชายหญิงที่ท างานดูแลทางอย่างเหน็ด

เหนื่อยแล้วยังต้องมาตามเก็บขยะที่คุณทิ้งออกไป

อีก อย่างไรก็ตามในนามของกรมการขนส่ ง

รัฐเวสต์เวอร์จเินีย เราต้องท าหน้าที่ท าให้บ้านและ

ถนนของเราสะอาดสวยงาม คนงานงานทางทุกคน

ได้รับการเตือนให้ระวังการระบาดของเชื้อโรคร้าย 

โดยการเดินทางหรือท างานล าพัง หรือเป็นกลุ่ม

เล็กๆหา่งกัน เมื่อเสรจ็งานต้องลา้งเครื่องมือและ

ล้างมืออย่างสม่ าเสมอ  

• ขับรถด้วยความระมดัระวัง และตามพิกัดความเร็วที่ก าหนด 

• เมื่อเข้าใกล้ทางข้ามทาง ลดความเร็วลงและเตรียมพร้อมที่จะหยดุไดท้ันท ี

• หยุดรถให้คนขี่จักรยานหรือคนเดนิเท้า และรอจนกว่าเขาเหล่านั้นจะผ่านไปแล้ว 

• อย่าแซงขึ้นหน้ารถที่จอดรอให้คนข้ามทางอยู ่

• เคารพกฎ “ทิ้งระยะหา่ง 1 เมตร” เมื่อขับใกล้หรือแซงรถจักรยาน ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 

1 เมตร  

• และต้องขับรถอย่างตั้งใจ รับผิดชอบ อย่าละจากการควบคุมรถ Distract 



 

3  

การละจากการควบคมุรถ Distract  

การระบาดของเชื้อโควิด ท าให้การรณรงค์

เรื่องต่างต้องเลื่อนออกไป รวมทัง้การเตือนเรื่อง

ละจากการควบคุมรถ Distracted Driving 

Awareness กว่าสิบปมีาแลว้ท่ีองค์กรความ

ปลอดภัยทางถนนของสหรัฐฯใช้เดือนเมษายนใน

การอบรมเตือนผู้ใช้ทางให้ตระหนกัถึงอันตราย

ในการขับรถแล้วละจากการควบคมุรถ และใช้

ก าลังต ารวจในการกวดขันจับกุม แต่ปีนี้ต้องงด 

เพราะความปลอดภัยดา้นสุขภาพของประชาชน

ส าคัญกว่าจึงต้องเลื่อนการรณรงคน์ี้ออกไป แต่

ทางการก็ยังคงเฝ้าตดิตามมิให้มีการท าผิด

กฎหมายในการละการควบคมุรถ และความผิด

อื่นๆในการจราจร เพื่อให้เกิดความปลอดภัย 

ขณะที่ทางหลวงว่าง การจราจรน้อยเพราะคน

เก็บตัวอยู่กับบ้าน แต่การขับรถก็ยังต้องค านึงถึง

ความปลอดภัย การละจากการควบคุมรถนี้เป็น

สาเหตุส าคญัที่เกิดอุบตัิเหตรุถชนกันและมีคน

บาดเจ็บมากกว่า 3,900 คน ตาย 29 คนในรัฐ

มินนิสโซต้าเมื่อปี 2561  

เมื่อปีที่แล้ว สภารัฐผา่นกฎหมายห้ามใช้

โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อีเล็กโทรนิกต่างๆ

ขณะขับรถ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับ 50 ดอลลารณ์ใน

ความผิดครั้งแรก และเพิ่มขึ้นเป็น 275 ดอลลาร์

ในความผิดครั้งต่อๆไป ซึ่งศาลอาจสั่งให้เพิ่ม

มากกว่าก็ได้ รัฐนี้นับว่ามีการลงโทษรุนแรงมาก

อันดับที่ 10 ของประเทศ  

มีส านักทนายความศึกษาการลงโทษ

ของรัฐต่างๆ ในกรณีละจากการขับรถมาใ ช้

โทรศัพท์มือถือ  โดยดูว่ามคี่าปรับขั้นต่ าเท่าไร 

และใช้ข้อมูล NHTSA เพื่อค านวณการบาดเจ็บ

และอัตราการเสียชีวิตจากการชนจากการ

ขับขี่ที่เสียสมาธิเพื่อจัดอันดับแต่ละรั ฐ และ

โรดไอแลนดเ์ป็นรัฐท่ีกฎหมายเข้มงวดมากที่สุด 

ตามมาด้วยรัฐเมน คอนเน็กติกตั เวอร์มอนท์

และอิลินอยส์ รัฐทีล่งโทษเบาท่ีสดุคือ อลาบามา่ 

เซาต์คาโรไลน่า มอนตาน่า เท๊กซสัและมิสซูรี่ รัฐ

ยูท่ามีอัตราคา่ปรับท าผิดครั้งแรกสูงสุดที่ 750 

ดอลลาร์  

ป้ายทะเบียนรถรกัษธ์รรมชาติ  

ที่ซานตาเฟ่ ทางกรมการขนส่งรัฐ นิวเม็กซิโก เปิดโอกาสให้คนที่รักผึ้ง 

และส่งเสรมิการผสมเกษรของผึ้ง ด้วยการออกป้ายทะเบยีนรถพิเศษ เพื่อ

หาทุนมาใช้เพื่อการปลูกต้นไม้ข้างทาง โครงการส่งเสรมิการผสมเกษรของ

ผึ้งนี้จะมสีวนเพ่ือการศึกษาเรียนรูใ้นการลดการตดัหญ้าหรือการใช้สารเคมี

ก าจัดวัชพืชสองข้างทางหลวง เพื่ออนุรักษ์ผึ้งและแมลงอื่นๆที่ช่วยในการ

ผสมเกษรของพืช ตอนท่ีเราก่อสรา้งทางหลวง เราได้ท ารา้ยสภาพแวดล้อม

ธรรมชาติ ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องลงทุนเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและ

ต้นไม้ แหล่งน้ าและสัตว์ตา่งๆทีอ่าศัยอยู่รอบโครงสรา้งพื้นฐานทางหลวง

ของเรา ป้ายทะเบียนรถพิเศษนี้ คัดเลือกเอารูปที่ออกแบบโดยเด็กนักเรียน

เกรด 6  Jazlyn Smith จาก Albuquerque Sign Language Academy  

เป็นรูปทุ่งดอกไม้ทีม่ีผึ้งที่เหงื่อโทรมก าลังท าหน้าที่ผสมเกษรอยู ่ ป้าย

ทะเบียนพิเศษนี้ราคา 25 ดอลลาร์ในปีแรก และการต่อทะเบียนปตี่อๆไป 

15 ดอลลารต์่อป ี

เกี่ยวกับการต่อทะเบียนรถ เนื่องจากโรคระบาด กรมการขนส่งทาง

บกส่วนมากปิดท าการ ท าให้การต่อทะเบียนรถยนตไ์ม่สามารถท าได้ และ

ตามกฎหมายรถจะใช้เดินทางไม่ได้  การขยายเวลาการต่อทะเบียนรถ

ออกไปก็ท าไมไ่ด้ เพราะต้องมีการแก้ไขกฎหมายก่อน กรมการขนส่งทาง

บกต่างๆจึงให้เจ้าของรถต่อทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ เมื่อเขา้ไปต่อ

ทะเบียนผ่านระบบออนไลน์แล้ว จะไดร้ับใบเสร็จการต่อทะเบียน สามารถ

พิมพ์และใช้ส าเนาใบรับเงินนี้แทนใบต่อทะเบียนไปก่อนได้  
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ปิดการใชส้วนชัว่คราว 

องค์กรอุทยานของรัฐแคลิฟรอเนียประกาศจะปิดสวนหรืออุทยานของ

รัฐเป็นการชั่วคราว เพื่อมิให้มีการชุมนุมกันของคนหมู่มากเนื่องมาจากการ

ระบาดของโควดิ 19 และอาคารต่างๆเช่นพิพิธภณัฑ์ ศูนย์นักท่องเที่ยว

ร้านอาหารในที่สาธารณะที่มีคนมาใช้บริการมากก็ต้องปิดด้วย กรมสุขภาพ

แนะน าให้ทุกคน เดิน วิ่ง ขี่จักรยานออกก าลังในพ้ืนท่ีใกล้บ้าน และขอ

อย่าได้จับกลุ่มกัน ทุกท่านมีหน้าที่รับผิดชอบช่วยกันก าหราบให้โรคระบาด

สงบลงโดยเร็ว โดยทิ้งระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร เมื่ออยู่นอก

บ้าน และหากมีอาการป่วยก็ต้องอยู่กับบ้าน หากมาใช้บริการในสวนแต่ไม่

ยอมเว้นระยะห่างกัน social distance ก็จะถูกไล่ออกจากสวน จากเวบ

ไซต์ของกรมอุทยาน แจ้งว่าสวนหลายแห่งยังให้เดินไปใช้บริการ รวมทั้ง

ชายหาด ทางผู้ว่าการรัฐถูกถามจากประชาชนว่าท าไมไม่ปิดชายหาด 

เพราะในฤดูใบไม้ผลินี้ จะมีคนมารวมตัวกันมาก 

สวนสาธารณะที่ไมม่ีที่ตั้งแคมปร์วมถึงทางเดินและชายหาดยังคงเปดิ

อยู่ ห้องน้ าที่ใช้กลางวันยังคงเปิดอยู่และผู้มาใช้บริการจะไดร้ับค าแนะน า

ให้น าสบู่ส าหรับล้างมือมาด้วย และใช้น ายาฆ่าเชื้อโรคที่มีแอลกอฮอลด้วย

ในกรณีที่น้ าไม่ไหล เมื่อสองสามอาทิตย์ก่อน มีคนมาใช้สวนสาธารณะมาก 

อาจเป็นเพราะทางการลดค่าเข้าสวนลง ทางองค์กรสาธารณสุขต้องออกมา

เตือนการชุมนุมของคนกลุม่มากเนื่องจากเกรงว่าเชื้อโรคจะยิ่งแพรก่ระจาย

มากขึ้น เพราะขณะนี้ ต้นเดือนมีนาคมมคีนอเมริกันป่วยไปแล้วกว่า 

135,000 คน  

MIT พฒันาเครือ่งจ าลองเหตกุารณส์ าหรบัรถยนตไ์รค้นขบั  

ทางสถาบัน MIT ได้พัฒนาเครื่องจ าลองสถานการณ์ Simulation sys-

tem เพื่อใช้ในการท าให้รถไร้คนขับเคลื่อนทีไ่ปตามถนนแล้วพบกับ

สถานการณ์จ าลองที่เลวร้ายหรือยากล าบาก ระบบนีเ้รียกว่า Virtual Image 

Synthesis and Transformation for Autonomy, VISTA. เป็นการพัฒนา

ร่วมกับสถาบันวิจยัของโตโยต้า โดยใช้ข้อมูลท่ีใช้คนขับรถไปเก็บรวบรวมมา

จากถนน น ามาสังเคราะห์กับภาพจ าลองหลากหลายตามเส้นทางที่รถจะ

เคลื่อนที่ไปเมื่อใช้งานจริงๆ จากการวิจัยนี้ พบว่ารถไร้คนขบัสามารถ

เคลื่อนที่ไปตามถนนได้ระยะทางยาวโดยไม่เกดิการชนกันเลย ระบบจ าลอง

สถานการณ์นี้ ช่วยให้รถไรค้นขับเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีที่จะเดินทางไปยัง

จุดหมายได้อยา่งปลอดภัย ในการทดลองนี้ รถไร้คนขับเรียนรู้ที่จะเคลื่อนที่
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ไปในสถานการณ์ตา่งๆที่ต้องเผชิญ เช่นหลังจากแฉลบแล้วกลับเข้าสู่แนวทาง

เดิม หรือเมื่อหลีกเลีย่งการเกือบชนได้แล้วกลับมาวิ่งอย่างปกติ 

MIT กล่าวว่าในการทดสอบรถไร้คนขับที่ได้รับการฝึกโดยตัวจ าลอง 

simulator VISTA มาก่อนแลว้ ให้เดินทางผ่านไปบนถนนท่ีไม่เคยเดิน

ทางผ่านมาก่อนหน้านี้ แลว้จ าลองเหตุการณเ์ลียนแบบสถานการณ์ที่

ผิดพลาดต่าง ๆ ผู้ควบคุมกส็ามารถกู้รถกลับคืนสู่วิถีการขับขี่ท่ีปลอดภัยได้

ภายในไม่กี่วินาที เรื่องยากคือการที่จะได้ข้อมูลที่การขับรถทีผ่ิดพลาด

บกพร่องที่มนุษย์ไม่เคยท ามาก่อน แต่ในระบบนี้ มันสามารถจ าลอง

สถานการณ์นั้นขึ้นมาได้ แล้วฝกึให้รถไร้คนขับสามารถผ่านพ้นเอาตัวรอด

กลับมาได้ สรุปกค็ือพยายามท าให้รถไร้คนขับคุ้นชินกับสภาวะผิดปกติหรือ

ความบกพร่องในการขับรถแล้วสามารถแก้ไขเหตุการณไ์ด้  

การปฎิบติัยามโควิดระบาดของศนูยจ์ราจร  

การจะผ่านพ้นภาวะวิกฤติที่ไมเ่คยพบมาก่อนนี้ได้คือให้อยู่กับบ้าน อย่า

แวะไปท่ีต่างๆ ทางผู้ว่าการจึงขอร้องอย่างสุภาพ อย่าอยู่ใกล้ชิดกัน และขอ

อย่าไปในบางที่ ปิดโรงเรียน บาร์และภัตตาคาร งดกิจกรรมต่างๆที่รวมคน

มากๆ มันง่ายท่ีจะพูดแต่ปฎิบตัิยาก เพราะฝืนธรรมชาตมินุษย์ แล้วมันก็พา

ไวรัสไปท่ีต่างๆด้วย ท้ายท่ีสดุก็ต้องสั่งไม่ให้เราออกไปข้างนอก เว้นแต่จ าเป็น

จริงๆ และสั่งปิดสถานท่ีต่างๆเว้นแต่ที่เห็นว่าจ าเป็นจริงๆที่ยังต้องเปิดอยู ่

แล้วเราเชื่อฟังกันบ้างไหมละ เราท าตามที่เขาบอกหรือคนส่วนมากท า

กันไหม เราท าตามที่เขาขอร้องหรือไม่ เราอยู่อย่างพอเพียงหรือไม่ และ

ทางการท าการทันเวลาหรือไม่ เพราะหลายคนเพิ่งรับรู้ว่าให้อยู่บ้าน ปิด

โรงเรียน เมื่อวันท่ี 13 มีนาคมนี่เอง ทั้งนี้เพราะทางการเห็นว่าไม่สามารถ

ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้ว จึงมีมาตรการเหล่านี้ออกมา 

แทนท่ีจะท าการป้องกันไว้ก่อนล่วงหน้า เจ้าหน้าท่ีที่ไดร้ับหน้าที่ให้คอย

ติดตามดูว่าค าสั่งไดผ้ลหรือไม่ ตอ้งคอยเฝ้าดูจากศูนย์บรหิารการจราจร 1 

ใน 6 แห่ง โดยน าข้อมูลการจราจรเก่าก่อนเกิดเหตุ มาเทียบดูกับขอ้มูลใหม่

ที่ได้จากตัวตรวจจับสภาพจราจรทีต่ิดตั้งบนระบบทางหลวง ที่ทุกๆ 1.5 ไมล ์

โดยใช้ข้อมูลที่ส ารวจมา 7 วันๆละ 24 ช่ัวโมง ยามปกติ ตัวตรวจจับเหล่านั้น
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จะถ่ายภาพรถคันละสองภาพต่อเนื่องกันโดยทิ้งช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อน ามา

ค านวณความเร็วรถ และยังใช้เพื่อวิเคราะหส์ภาพการจราจร เช่นถ้า

ความเร็วลดลง แสดงว่าน่าจะมีอบุัติเหตุ หรือมีเหตุขัดขวางการเดนิรถหรือ

อื่นๆ และข้อมลูเหล่านี้ผู้ใช้ทางสามารถเข้าไปดไูด้เพื่อรับทราบถึงสภาพและ

เหตุการณ์บนถนนน้ันในขณะนั้นๆได ้

แต่เมื่อเกดิโรคระบาดขึ้น เจ้าหน้าที่น าข้อมูลเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อ

ประโยชน์อ่ืน เปรียบเทยีบสภาพจราจรก่อนโรคระบาดเทียบกับเมื่อเกิด

ระบาด เพื่อดูว่ามีรถน้อยลงมากเพียงใด ถ้าน้อยลงมากๆแสดงว่าประชาชน

เชื่อฟังและยอมอยู่กับบ้าน จะออกจากบ้านก็ด้วยจ าเป็นจริงๆ เขาใช้ข้อมูล

ของเดือนกุมภาพันธ์เป็นฐาน ที่เขาน ามาหาค่าเฉลี่ยนของรถต่อวัน ในช่วง

วันท างานและวันหยุดสุดสัปดาห ์ แล้วมาเทียบกับข้อมูลหลัง 16 มีนาคม 

วันท่ีมีค าสั่งให้อยู่กับบ้าน  เขาเหน็“ การลดลงอย่างชัดเจน” ในทันทีและได้

เห็นการลดลงอย่างมีนยัส าคัญที่สอดคล้องกับค าสั่งห้ามการเคลื่อนที่ออก

จากบ้าน การจราจรลดลงประมาณ 10% ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม และ 

มากถึง 25%” ในวันถัดไป จากนัน้ปริมาณรถก็ค่อยๆลดลงเรื่อย ๆหลังจาก

นั้นจนถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ เมือ่มีการลดลงที่เห็นชัดเจนกว่ามาก แต่มัน

ไม่ได้เป็นเช่นนี้ทุกสายทาง ที่ ทางสาย Appleway Avenue กลบัมีจราจร

เพิ่มข้ึนร้อยละ 8 เขาจึงต้องท าการวิเคราะห์ แล้วรายงานไปยังผู้ว่าการ จาก

รายงานของเจ้าหน้าท่ีที่ศูนย์นี้กับคนอ่ืนๆที่ศูนย์ควบคุมอื่นๆ ปรากฎว่าลดลง

ส่วนมาก แสดงว่าประชาชนปฏิบตัิตามค าสั่งและค าแนะน า ปัญหาคือว่าการ

ลดลงนั้นเพยีงพอหรือยัง การประชาสัมพันธ์นั้นไดผ้ลเพียงใด จริงอยู่มัน

ไม่ใช่กระบวนการที่แน่นอนที่จะน ามาชี้วัดว่าได้ผลดีจริงหรือไม ่ มันเป็น

เหมือนดาบสองคม ด้านหนึ่งเราหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรค อีกด้าน

คือผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การที่เราต้องอยู่เฉยๆเพื่อให้โควดิหายระบาดไป

นั้น แต่ความเสียหายนั้นมันจะมากมายเพียงใดก็ไม่อาจเดาได้  

ถึงอย่างไรตอนนี้ก็ต้องขอให้ทุกคนอย่าเดินทางไปท่ีตา่งๆโดยไมจ่ าเปน็

สักระยะหนึ่ง นอกจากไปร้านค้าเพื่อซื้อหาของใช้จ าเป็น หรือไปพบแพทย์ 

และหวังว่าไม่ช้าเราจะกลับสู่สภาวะเดิม แม้มันจะเป็นถนนท่ีมรีถติดขัด

หนาแน่นมาก แต่ไม่ต้องติดเชื้อโรคร้าย  

ยางไรแ้รงดนัลม  

บริษัทยางมิเชลลินได้ผลิตยางรถยนต์แบบใหม่ออกมา เป็นแบบ 

Unique Puncture-Proof Tire System, Uptis. ซึ่งเป็นยางที่ต่างจากอดีต

ที่ใช้กันมากว่าร้อยปี เป็นยางท่ีไรแ้รงดันลม ไม่มีแก้มยางท่ีใช้รองรับน้ าหนัก 

ใช้เพียงสารเรซิ่นผสมไฟเบอร์กลาสที่เป็นลิกขสิทธ์ิเฉพาะของมิชเชลลีน ยาง

รุ่นนี้ใช้วิ่งด้วยความเร็วได้ถึง 215 กม/ชม และรับน้ าหนักได้มากถึง 500 กก 

มีด้วยกันหลายรุ่นหลายสเปก ใช้กับลักษณะงานต่างๆ ทางมิชเชลลีนร่วมกับ

ทางเจนเนอร์รอลมอร์เตอร์ออกแบบรูปแบบยางว่าควรมีรูปร่างโครงสร้าง

อย่างไร ควรใช้ยางพาราแบบไหนอยู่ชั้นนอกสุด และจะทรอดแทรกผสมไฟ

เบอร์กลาสอย่างไรเข้าไปในมวลผสมยางเพื่อให้รถว่ิงได้นิ่มนวลและยางคงทน 

ยางแบบนี้ไม่มีวันแบนแม้จะวิ่งทับตะปู ออกแบบมาให้ใช้กับรถยนตน์ั่ง เพื่อ

ลดความเสีย่งจากอันตรายอันเนื่องมาจากยางแบนหรือยางระเบดิ มันถูก

ออกแบบมาให้มีรูปลักษณ์แปลกไปจากเดิมมากและใช้วัสดผุสมใหม ่ ยาง

แบบน้ีจะช่วยลดปญัหาขยะยางเกา่ที่ต้องทิ้งไปปีหนึ่งกว่า 200 ล้านเส้น 

เพราะมันไม่แฟบแบนเมื่อถูกตะป ู และไม่มีปัญหาเรื่องแรงดันลมยางที่ท าให้

การสึกหรอไมเ่ท่ากัน เสียศูนย์ต้องเปลี่ยนยางใหม่ และมันยังสามารถเอายาง
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เก่ามาหล่อดอกยางใหมไ่ด้ ยางแบบนี้มีวิสัยทัศน์หลัก 4 อย่าง คือ เป็นนวัติ

กรรม ไร้แรงดันลม มีระบบสื่อสารกันได้ ใช้พิมพ์ด้วยระบบ 3 มิติ และยั่งยืน 

100% เพราะสามารถน ามาทดแทนผลิตขึ้นใหม่ (reuse or recycling) และ

ใช้วัสดุชีวภาพ  ยางแบบนี้ มีลักษณะเป็นวงล้อทีเป็นซี่ๆคล้านล้อจักรยาน 

แต่ซี่นั้นเป็นยางสังเคราะห์ผสมไฟเบอร์กลาสที่ได้รับการออกแบบมลีักษณะ

เป็นโครงถักให้รองรับน้ าหนักรถได้  

เตรยีมยา้ยเมืองหลวงอินโดนีเซีย  

เมืองหลวง จากาตา้ ของอินโดนีเซีย มีการจราจรหนาแน่นตดิขัดมาก และ

ยังเป็นท่ีลุ่มต่ า ต้องประสบกับน้ าท่วมประจ า ท าให้รัฐบาลมีแผนย้ายเมืองหลวง

ไปยังท่ีใหม่ ในช้ันแรกนี้เรยีกว่าเมอืง IKN ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของ คาลิมันตัน 

และได้เริ่มด้วยการก่อสร้างทางหลวงซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมหลักเขา้สู่เมือง

หลวงใหม่ เช่นเส้นทางระหว่าง Balikpapan กับ Sepaku ระยะทาง 60 กม 

และอีกเส้นทางหนึ่งระยะทาง 60 กม.จะเชื่อมต่อ North Penajam Paser กับ

เมืองหลวงใหม่ IKN ส่วนเส้นทางที่สามคือ จาก Semboja มายงัเมืองหลวง

ใหม่ ระยะทาง 40 กม. แน่นอนต้องมีท่าอากาศยาน ที่ตามแผนจะพัฒนาขึ้นมา

ใหม่ท่ี Balikapapn และ Samarinda รัฐบาลตัดสินใจที่จะยา้ยเมืองหลวง

เพราะปญัหามากมายทั้งรถตดิ มลถาวะอากาศท่ีแยม่ากๆ ผู้คนอยู่กันอย่าง

แออัดหนาแน่นมาก และยังปญัหาน้ าท่วมอีก งบประมาณเพ่ือการย้ายเมือง

หลวงนี้ยังไมไ่ด้เปดิเผยยอด แต่มนัเป็นโครงการระยะยาวหลายปี ที่คงต้องใช้

งบนับพันล้านดอลลาร์  
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เทคโนโลยีในรถตน้เหตกุารละ(วอกแวก)การควบคมุรถ  

เทคโนโลยีต่างๆที่น ามาใช้ในรถยนต์ เป็นต้นเหตุเพิม่ความเสี่ยงต่อ

อุบัติเหตุจากสาเหตุการละหรือวอกแวกในการควบคุมรถ นีเ่ปน็ผลจาก

การศึกษาร่วมกันระหว่าง TRL และ IAM Roadsmart ในอังกฤษ การ

ศึกษาวิจัยนี้ท าเพื่อต้องการทราบวา่อุปกรณ์หรือระบบที่ให้ข้อมลูต่างๆในรถ 

เช่น Android Auto และ Apple CarPlay นั้นมีผลต่อสมรรถภาพในการขับ

ขี่ยานพาหนะเพียงใด โดยได้พจิารณาถึงระบบท่ีใช้การสั่งงานท้ังด้วยเสยีง

หรือการสัมผสั พบว่าระบบท่ีสั่งการด้วยการสมัผสันั้นท าใหค้นขับรถ

วอกแวกมากกว่า และในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ ท าให้คนขับรถต้องใช้เวลา

ยาวนานมากข้ึนเป็นสองเท่าในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ข้างหน้าขณะขับ

รถ (reaction time) การหยดุรถ การควบคุมรถให้อยู่ในช่องจราจร หรือ

การสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินมีความบกพร่องทั้งหมด ที่ส าคญัมากคอืเวลาที่

ใช้ตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นเชื่องช้ากว่าคนท่ีเสพกันชา และแย่กวา่คนท่ีดื่ม

สุราแต่ไมเ่กินพิกัดที่ก าหนดมากถงึ 5 เท่า ดังนั้น ในขณะขับรถ ก่อนจะปรับ

คลื่นวิทยุ ปรับแอร์ในรถ หรืออ่ืนใดให้ค านึงถึงอันตรายที่จะตามมาดว้ย  

การกอ่สรา้งทางขา้มทางหลวง Flyover  

ที่ตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษจะมีงานก่อสรา้งทางข้ามทางหลวงยาว 

141.4 เมตร ที่ South Tyneside ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณะปรับปรุงขยาย

ทางแยกต่างระดับ Testo บนทางหลวง A19 เพื่อช่วยแก้ปัญหาการจราจร

ติดขัดของจุดตดันี้ที่เดมิเป็นวงเวียนจาการตดักันของทางหลวง A19 และ A184 

โครงการนี้มีอายุ 5 ปี มลูค่า 15 พันล้านปอนด์ เป็นงานของกรมทางอังกฤษเพื่อ

ช่วยให้การเดินทางระหว่างทางหลวงต่างๆในพ้ืนท่ีศูนย์กลาง

ตะวันออกเฉียงเหนือกับพ้ืนท่ีรอบๆมีความคล่องตัวมากขึ้น ปัจจุบันนี้ โครงการ

ขยายวงเวียนเดมิได้ก่อสร้างเพิม่ช่องจราจรอีกสองช่องทั้งสองข้าง บนเส้นทาง

จากเหนือไปใต้และจากใต้ไปเหนือแล้วเสร็จ ท าให้มีพื้นท่ีเบีย่งรถและสะดวกต่อ

การก่อสร้างทางข้ามนี้ ที่มีเสาตอม่อท่ีต้องใช้เข็มมากถึง 130 ต้น 
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สะพานไดร้บัรางวลั  

งานออกแบบสะพาน Bayonne Bridge ได้รับรางวัลจาก

สมาคมวศิวกรโยธาสหรัฐฯ ท่ีเป็นงานวิกรรมท่ีโดดเด่นแสดงถึง

ความช านาญงานด้านวิศวกรรมอย่างดีเลิศ งานออกแบบสะพาน

แห่งนี้มีความยุ่งยากซับซ้อนและสิง่ท้าทายมาก ใช้นวัตกรรม

กระบวนการและขั้นตอนในก่อสรา้ง เนื่องจากสะพานนี้ต้องการให้มี

ช่องลอดสูงพอเพื่อการเดินเรือ ผูอ้อกแบบต้องหารือกับกรมเจ้าท่า

ของนิวยอร์คและนิวเจอร์ซี่ แล้วยกพ้ืนสะพานให้สูงข้ึน 19.5 เมตร

จากระดบัถนนเดิม แต่ต้องยังคงอยู่ภายในโค้งสะพาน Arch เดิม 

วิศวกรออกแบบ ให้เสริมความแขง็แรงของโค้งสะพาน Arch แล้ว

ก่อสร้างพื้นสะพานใหม่ที่ความสูง 19.5 เมตรจากพ้ืนสะพานเดมิ 

ด้วยวิธีนี้ท าให้ท้ังรถและเรือยังสามารถสญัจรได้ขณะท างานก่อสร้าง 

เมื่อพ้ืนสะพานข้างบนก่อสร้างเสรจ็ ก็ทุบรื้อสะพานดา้นล่างเดิม

ออก ช่องลอดที่ยกพื้นถนนใหม่สูงขึ้นท าให้เรือขนาดใหญส่ามารถ

ผ่านไปยังท่าเรือ Newark และ Elizabeth 

ตัวสะพานข้ามทางนี้ใช้วิธีหล่อคานส าเรจ็จากโรงงาน Cleveland Bridge 

UK จ านวน 25 คู ่ จากโรงงานท่ีอยู่ห่างไปทางใต้ 64 กม และโรงงานนี้มีพื้นที่

มากพอให้ทดลองประกอบตัวสะพานก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อน าไปประกอบท่ี

หน้างานตอนปลายปีนี้แล้วจะไมม่ปีัญหา  
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ในการออกแบบสะพานนี้ ยังไมร่ื้อพื้นสะพานเก่าออก แล้ว

ออกแบบพื้นสะพานใหม่ เสริมก าลังให้กับโค้งสะพาน Arch เดมิ 

เพื่อให้รับแรงลมได้แรงขึ้น และรบัพ้ืนสะพานใหม่ตรงปลายสะพาน

ที่เป็นแบบกล่องคอนกรีต ในปี 2560 ถนนเก่าถูกรื้อออก ท าให้เรือ

ขนาดใหญ่สามารถลอดผ่านได้เป็นครั้งแรก และถนนบนสะพาน

เสร็จเปิดใหร้ถวิ่งได้ใหมเ่มื่อกุมภาพันธ์ 2562 ทีมงานออกแบบ

ก่อสร้างสะพานแห่งนี้ภูมิใจอย่างยิง่ที่ได้สรา้งสะพานนี้ให้แก่ชาว

นิวยอร์คและนิวเจอร์ซี่ สะพานแห่งนี้ไดร้ับรางวัลดีเด่นด้าน

หลักการออกแบบจากสมาคมบริษทัวิศวกรออกแบบ เมื่อปี 2561 

ด้วยอีกรางวัลหนึ่ง 

กรรมการ 9 นายพิจารณาให้รางวลัด้วยหลักเกณฑ์ การวางแผนและ

การแก้ปัญหาท้าทายในการออกแบบทั้งด้วยหลักการแบบดั่งเดมิและที่

เป็นนวัตกรรม มีการพิจารณาการออกแบบอย่างยั่งยืน การวางแผน

ขั้นตอนการท างานและการควบคมุท างานก่อสร้าง  



 

11  

หนุ่มขับรถนายหนึ่งในสหรัฐฯคงมีข้ออ้างที่ปัญญาอ่อนมากๆในเหตุ

รถชนกันที่เขาก่อขึ้น คือขณะที่เขาขบัรถอยู่บนทางด่วนระหวา่งรัฐ I-91 

และรถเขาไปกระแทกเข้ากบัรถต ารวจทีจ่อดหลบอยู่ในช่องจราจรฉกุเฉิน

ข้างทาง เขาไม่สังเกตเห็นเลยว่ารถต ารวจที่จอดนี้เปิดไฟวับวาบสีฟ้าบน

หลังคาด้วย โดยไม่รู้สึกอะไร เขาขับรถต่อไป รถต ารวจที่ถูกชนไม่เสียหาย

มากจึงขับตามไปจบัเขาได้ ต ารวจถามว่าไม่เห็นรถต ารวจที่จอดอยูห่รือ 

ค าตอบของชายนั้นคือ เขามัว่แต่หาชอ่งรายการจากมอืถือของเขา เพื่อดู

รายการตลก จึงไม่ทันสังเกตเห็นหรือรู้สึกว่าชนรถต ารวจ  

*** เขาถูกข้อหาหลายกระทง ฐานขับรถประมาท ท าให้ผู้อื่นเสียทรัพย์ ชน

แล้วหนี รายการนี้ไม่ตลกอีกแน่ แถมเสียเงินอีกหลายทีเดียว และคงจะรู้ว่า

ระหว่างขับรถอย่าวอกแวก distract มนัอันตรายมาก  

1 

หนุ่มรัสเชี่ยนตั้งใจฆ่าตัวตายบนรถจักรยานยนต์ หลังจากที่โพสตว์ิดีโอ

ที่เขาถ่ายขณะตัวเองขี่จักรยานยนต์โดยพาดเท้าไว้บนแฮนด์รถ และส่งไลน์

ไปยังเพื่อนก่อนพบจุดจบตัวเอง คงเป็นข้ออ้างที่ง่ีเหง้ามากๆที่เขาหวังว่า

เพื่อนๆคงได้บทเรียนจากเขาในเรื่องการขับขี่จักรยานอย่างปลอดภัย 

*** เพื่อนๆนา่จะสมเพชที ่แกนะ มันไร้สาระ ไร้สมอง โง่และสิ้นคิด สมควร

ตายนานแลว้มากกว่า 

2 

คนขับรถนายหนึ่งในอังกฤษ ถูกจับฐานขับรถชนรถต ารวจหลายคัน

โดยตั้งใจ เขาขโมยรถแวนมาแล้วขบัไปตามถนนด้วยความเร็วสูงเพื่อให้

ต ารวจไล่ตามจับเขา ระหวา่งหนีการจบักุมเขาพุ่งเข้าชนรถต ารวจ 3 คัน ท า

ให้ต ารวจบาดเจ็บ 5 คน และวิ่งสวนกระแสจราจรบนทางด่วน M5 ที่

การจราจรหนาแน่นมาก ท าให้รถอื่นๆตื่นตกใจ ที่สุดเขาพุ่งชนรถต ารวจอีก 

2 คัน ก่อนถกูรถต ารวจคันหนึ่งพุ่งชนรถเขาจนตกจากถนนไปนอนแน่นิ่งอยู่

ข้างทาง  

*** ไม่รู้มีความแค้นฝังหุ่นอะไรกับต ารวจ ถึงท ากันขนาดนี้ แต่จากนี้ไป คง

ยิ่งแค้นมากขึ้น ถ้าต้องพบกับการสอบสวนที่ดุดันมากๆ ต ารวจคงช่วยกัน

สอบช่วยกันระบายความแค้นคืนให้ จากนั้นตามด้วยข้อหา ขโมยรถ ขับรถ

ประมาท ชนรถผู้อื่นบาดเจ็บ เสียทรัพย์ แล้วหนีไม่อยู่ช่วยเหลือ เจตนาฆา่

เจ้าพนักงาน  

3 

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 
ROADS ASSOCIATION OF THAILAND 

เชญิเขา้ชม web site ของสมาคมทางหลวง www.roadassothai.com 
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