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กิจกรรมช่วงอยูบ่ า้ นต้านโควิด 19
ที่เมือง CARSON CITY กรมการขนส่งรัฐเนวาด้าจัดให้มีโครงการ Walk
and Roll Wednesdays ในโอกาสที่เชื้อโควิด-19 ระบาด และต้องให้คนอยู่
ห่างๆกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพือ่ ให้ครอบครัวมีโอกาสออกมาออกกาลังกันนอก
บ้าน โดยให้ออกมาออกกาลังกันอย่างน้อย 20 นาทีทุกวันพุธ หรือวันอื่นๆด้วยยิ่ง
ดี การออกกาลังนี้จะเป็นเดิน ขี่จกั รยาน หรือกิจกรรมอื่นๆก็ได้แต่ต้องเป็นกลุ่ม
ไม่เกิน 10 คน โดยระหว่างทากิจกรรมข้างต้น ทุกคนต้องอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า 2
เมตรและอย่าแตะจับอุปกรณ์ของผู้อื่น เวลาไอหรือจามต้องปิดให้ดแี ละเมื่อกลับ
เข้าบ้านต้องรีบล้างมือทันที ครอบครัวต่างๆอาจถ่ายรูปเพื่อโพสต์ในเวบของกรม
ได้
การออกกาลังช่วยคลายความเครียด ลดปัญหาโรคหัวใจ เบาหวาน โรค
ที่เกิดจากความอ้วน ขณะที่หลายครอบครัวต่างช่วยกันเก็บตัวอยู่ในบ้านเพื่อ
ป้องกันการระบาด
กิจกรรมนี้มีส่วนทาให้สุขภาพแข็งแรงและเรียนรู้การขี่
จักรยานอย่างปลอดภัย เพิ่มความสัมพันธ์ในครอบครัว โครงการนีร้ ิเริม่ โดยกรม
ภายใต้โครงการ “เส้นทางสูโ่ รงเรียนอย่างปลอดภัย” ซึ่งเป็นโครงการที่อบรมให้
เด็กนักเรียนรู้ถึงการใช้จักรยานหรือเดินเท้าไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย เมื่อมีคนขี่
จักรยานและเดินเท้าเพิ่มมากขึ้น ทางกรมการขนส่งจึงมีข้อแนะนาในการเดินทาง
ให้ปลอดภัย ดังนี้ สาหรับคนขี่จกั รยานและคนเดินเท้า
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วางแผนเส้นทางเดินทาง
สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขี่จักรยาน
ทาตัวให้มองเห็นชัด สวมเสื้อผ้าสีสดสว่าง ถ้าเป็นเวลากลางคืน ให้มีแถบสะท้อนแสงที่
เสื้อผ้าด้วย
ต้องตื่นตัวตลอดเวลา อย่าใช้โทรศัพท์หรือใช้หูฟังขณะขับขี่จักรยานหรือเดินเท้า
เดินบนทางเท้า ถ้าไม่มีทางเท้าให้เดินชิดในมากที่สุด ให้มีระยะห่างปลอดภัยมากพอที่รถ
จะไม่เฉี่ยวชนเอา และเดินในทิศทางที่เห็นรถที่วิ่งเข้าหาเรา
เด็กสามารถขี่จักรยานบนทางเท้าได้
ถ้าขี่บนถนนต้องทาตามกฎจราจรและต้องใช้
สัญญาณมืออย่างถูกต้อง
ต้องข้ามทางเฉพาะที่ทางข้ามเท่านั้น และก้าวข้ามเมื่อเห็นว่าปลอดภัย ใช้การประสบตา
กับคนขับรถเพื่อให้แน่ใจว่ารถนั้นจะหยุดให้เราข้ามทาง
สาหรับคนขับขี่รถยนต์
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ขับรถด้วยความระมัดระวัง และตามพิกัดความเร็วที่กาหนด
เมื่อเข้าใกล้ทางข้ามทาง ลดความเร็วลงและเตรียมพร้อมที่จะหยุดได้ทันที
หยุดรถให้คนขี่จักรยานหรือคนเดินเท้า และรอจนกว่าเขาเหล่านั้นจะผ่านไปแล้ว
อย่าแซงขึ้นหน้ารถที่จอดรอให้คนข้ามทางอยู่
เคารพกฎ “ทิ้งระยะห่าง 1 เมตร” เมื่อขับใกล้หรือแซงรถจักรยาน ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า
1 เมตร
และต้องขับรถอย่างตั้งใจ รับผิดชอบ อย่าละจากการควบคุมรถ Distract

อย่าทิ้งขยะบนทางหลวง
ที่ Charleston, West Virginia เลขานุการ
การขนส่งแห่งรัฐ นาย Byrd White กล่าวว่าพบ

เห็นการทิ้ งขยะบนทางหลวงเพิ่ มมากขึ้นในช่ ว ง
สัปดาห์ทผี่ ่านมา ทาให้คนงานต้องตามเก็บขยะที่
ทิ้งอยู่สองข้างทางและเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด รัฐ
นี้เป็นรัฐที่สวยงามมากของประเทศ คนงานทางาน
ทางกั น อย่ า งเต็ ม ที่ เ พื่ อ ให้ ท างหลวงสะอาดดู
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ได้รับการเตือนให้ระวังการระบาดของเชื้อโรคร้าย
โดยการเดินทางหรือทางานลาพัง หรือเป็นกลุ่ม
เล็กๆห่างกัน เมื่อเสร็จงานต้องล้างเครื่องมือและ
ล้างมืออย่างสม่าเสมอ

สวยงาม ทาการซ่อมบารุงส่วนที่ชารุดเสียหาย
เพื่อให้คนใช้ทางเดินทางอย่างสะดวกปลอดภัย
ดังนั้นก่อนที่จะโยนสิ่งของทิ้งออกทางหน้าต่างรถ
ลงบนถนน ให้คิดสักนิดว่าท่านได้เพิ่มภาระให้กับ
คนงานชายหญิ ง ที่ ท างานดู แ ลทางอย่ า งเหน็ ด
เหนื่อยแล้วยังต้องมาตามเก็บขยะที่คุณทิ้งออกไป
อี ก อย่ า งไรก็ ต ามในนามของกรมการขนส่ ง
รัฐเวสต์เวอร์จเิ นีย เราต้องทาหน้าที่ทาให้บ้านและ
ถนนของเราสะอาดสวยงาม คนงานงานทางทุกคน

ป้ายทะเบียนรถรักษ์ธรรมชาติ
ที่ซานตาเฟ่ ทางกรมการขนส่งรัฐ นิวเม็กซิโก เปิดโอกาสให้คนที่รักผึ้ง
และส่งเสริมการผสมเกษรของผึ้ง ด้วยการออกป้ายทะเบียนรถพิเศษ เพื่อ
หาทุนมาใช้เพื่อการปลูกต้นไม้ข้างทาง โครงการส่งเสริมการผสมเกษรของ
ผึ้งนี้จะมีสวนเพื่อการศึกษาเรียนรูใ้ นการลดการตัดหญ้าหรือการใช้สารเคมี
กาจัดวัชพืชสองข้างทางหลวง เพื่ออนุรักษ์ผึ้งและแมลงอื่นๆที่ช่วยในการ
ผสมเกษรของพืช ตอนที่เราก่อสร้างทางหลวง เราได้ทาร้ายสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติ ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องลงทุนเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและ
ต้นไม้ แหล่งน้าและสัตว์ตา่ งๆทีอ่ าศัยอยู่รอบโครงสร้างพื้นฐานทางหลวง
ของเรา ป้ายทะเบียนรถพิเศษนี้ คัดเลือกเอารูปที่ออกแบบโดยเด็กนักเรียน
เกรด 6 Jazlyn Smith จาก Albuquerque Sign Language Academy

เป็นรูปทุ่งดอกไม้ทมี่ ีผึ้งที่เหงื่อโทรมกาลังทาหน้าที่ผสมเกษรอยู่
ป้าย
ทะเบียนพิเศษนี้ราคา 25 ดอลลาร์ในปีแรก และการต่อทะเบียนปีต่อๆไป
15 ดอลลาร์ต่อปี
เกี่ยวกับการต่อทะเบียนรถ เนื่องจากโรคระบาด กรมการขนส่งทาง
บกส่วนมากปิดทาการ ทาให้การต่อทะเบียนรถยนต์ไม่สามารถทาได้ และ
ตามกฎหมายรถจะใช้เดินทางไม่ได้
การขยายเวลาการต่อทะเบียนรถ
ออกไปก็ทาไม่ได้ เพราะต้องมีการแก้ไขกฎหมายก่อน กรมการขนส่งทาง
บกต่างๆจึงให้เจ้าของรถต่อทะเบียนผ่านระบบออนไลน์
เมื่อเข้าไปต่อ
ทะเบียนผ่านระบบออนไลน์แล้ว จะได้รับใบเสร็จการต่อทะเบียน สามารถ
พิมพ์และใช้สาเนาใบรับเงินนี้แทนใบต่อทะเบียนไปก่อนได้

การละจากการควบค ุมรถ Distract
การระบาดของเชื้อโควิด ทาให้การรณรงค์
เรื่องต่างต้องเลื่อนออกไป รวมทัง้ การเตือนเรื่อง
ละจากการควบคุมรถ Distracted Driving
Awareness
กว่าสิบปีมาแล้วที่องค์กรความ
ปลอดภัยทางถนนของสหรัฐฯใช้เดือนเมษายนใน
การอบรมเตือนผู้ใช้ทางให้ตระหนักถึงอันตราย
ในการขับรถแล้วละจากการควบคุมรถ และใช้
กาลังตารวจในการกวดขันจับกุม แต่ปีนี้ต้องงด
เพราะความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชน
สาคัญกว่าจึงต้องเลื่อนการรณรงค์นี้ออกไป แต่
ทางการก็ยังคงเฝ้าติดตามมิให้มีการทาผิด
กฎหมายในการละการควบคุมรถ และความผิด

อื่นๆในการจราจร เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ขณะที่ทางหลวงว่าง การจราจรน้อยเพราะคน
เก็บตัวอยู่กับบ้าน แต่การขับรถก็ยังต้องคานึงถึง
ความปลอดภัย การละจากการควบคุมรถนี้เป็น
สาเหตุสาคัญที่เกิดอุบตั ิเหตุรถชนกันและมีคน
บาดเจ็บมากกว่า 3,900 คน ตาย 29 คนในรัฐ
มินนิสโซต้าเมื่อปี 2561

เมื่อปีที่แล้ว สภารัฐผ่านกฎหมายห้ามใช้
โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อีเล็กโทรนิกต่างๆ
ขณะขับรถ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับ 50 ดอลลารณ์ใน
ความผิดครั้งแรก และเพิ่มขึ้นเป็น 275 ดอลลาร์
ในความผิดครั้งต่อๆไป ซึ่งศาลอาจสั่งให้เพิ่ม
มากกว่าก็ได้ รัฐนี้นับว่ามีการลงโทษรุนแรงมาก
อันดับที่ 10 ของประเทศ
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มี ส านั ก ทนายความศึ ก ษาการลงโทษ
ของรั ฐ ต่ า งๆ ในกรณี ล ะจากการขั บ รถมาใช้
โทรศัพท์มือถือ โดยดูว่ามีค่าปรับขั้นต่าเท่าไร
และใช้ข้อมูล NHTSA เพื่อคานวณการบาดเจ็บ
และอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จากการชนจากการ
ขั บ ขี่ ที่ เ สี ย สมาธิ เ พื่ อ จั ด อั น ดั บ แต่ ล ะรั ฐ และ
โรดไอแลนด์เป็นรัฐที่กฎหมายเข้มงวดมากที่สุด
ตามมาด้วยรัฐเมน คอนเน็กติกตั เวอร์มอนท์
และอิลินอยส์ รัฐทีล่ งโทษเบาที่สดุ คือ อลาบาม่า
เซาต์คาโรไลน่า มอนตาน่า เท๊กซัสและมิสซูรี่ รัฐ
ยูท่ามีอัตราค่าปรับทาผิดครั้งแรกสูงสุดที่ 750
ดอลลาร์

ปิดการใช้สวนชัว่ คราว
องค์กรอุทยานของรัฐแคลิฟรอเนียประกาศจะปิดสวนหรืออุทยานของ
รัฐเป็นการชั่วคราว เพื่อมิให้มีการชุมนุมกันของคนหมู่มากเนื่องมาจากการ
ระบาดของโควิด 19 และอาคารต่างๆเช่นพิพิธภัณฑ์ ศูนย์นักท่องเที่ยว
ร้านอาหารในที่สาธารณะที่มีคนมาใช้บริการมากก็ต้องปิดด้วย กรมสุขภาพ
แนะนาให้ทุกคน เดิน วิ่ง ขี่จักรยานออกกาลังในพื้นที่ใกล้บ้าน และขอ
อย่าได้จับกลุ่มกัน ทุกท่านมีหน้าที่รับผิดชอบช่วยกันกาหราบให้โรคระบาด
สงบลงโดยเร็ว โดยทิ้งระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร เมื่ออยู่นอก
บ้าน และหากมีอาการป่วยก็ต้องอยู่กับบ้าน หากมาใช้บริการในสวนแต่ไม่
ยอมเว้นระยะห่างกัน social distance ก็จะถูกไล่ออกจากสวน จากเวบ
ไซต์ของกรมอุทยาน แจ้งว่าสวนหลายแห่งยังให้เดินไปใช้บริการ รวมทั้ง
ชายหาด
ทางผู้ว่าการรัฐถูกถามจากประชาชนว่าทาไมไม่ปิดชายหาด
เพราะในฤดูใบไม้ผลินี้ จะมีคนมารวมตัวกันมาก
สวนสาธารณะที่ไม่มีที่ตั้งแคมป์รวมถึงทางเดินและชายหาดยังคงเปิด
อยู่ ห้องน้าที่ใช้กลางวันยังคงเปิดอยู่และผู้มาใช้บริการจะได้รับคาแนะนา
ให้นาสบู่สาหรับล้างมือมาด้วย และใช้นายาฆ่าเชื้อโรคที่มีแอลกอฮอลด้วย
ในกรณีที่น้าไม่ไหล เมื่อสองสามอาทิตย์ก่อน มีคนมาใช้สวนสาธารณะมาก
อาจเป็นเพราะทางการลดค่าเข้าสวนลง ทางองค์กรสาธารณสุขต้องออกมา
เตือนการชุมนุมของคนกลุม่ มากเนื่องจากเกรงว่าเชื้อโรคจะยิ่งแพร่กระจาย
มากขึ้น เพราะขณะนี้ ต้นเดือนมีนาคมมีคนอเมริกันป่วยไปแล้วกว่า
135,000 คน

MIT พัฒนาเครือ่ งจาลองเหต ุการณ์สาหรับรถยนต์ไร้คนขับ
ทางสถาบัน MIT ได้พัฒนาเครื่องจาลองสถานการณ์ Simulation system
เพื่อใช้ในการทาให้รถไร้คนขับเคลื่อนทีไ่ ปตามถนนแล้วพบกับ
สถานการณ์จาลองที่เลวร้ายหรือยากลาบาก ระบบนีเ้ รียกว่า Virtual Image
Synthesis and Transformation for Autonomy, VISTA. เป็นการพัฒนา
ร่วมกับสถาบันวิจยั ของโตโยต้า โดยใช้ข้อมูลที่ใช้คนขับรถไปเก็บรวบรวมมา
จากถนน นามาสังเคราะห์กับภาพจาลองหลากหลายตามเส้นทางที่รถจะ

เคลื่อนที่ไปเมื่อใช้งานจริงๆ จากการวิจัยนี้ พบว่ารถไร้คนขับสามารถ
เคลื่อนที่ไปตามถนนได้ระยะทางยาวโดยไม่เกิดการชนกันเลย ระบบจาลอง
สถานการณ์นี้
ช่วยให้รถไร้คนขับเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีที่จะเดินทางไปยัง
จุดหมายได้อย่างปลอดภัย ในการทดลองนี้ รถไร้คนขับเรียนรู้ที่จะเคลื่อนที่
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ภายในไม่กี่วินาที
เรื่องยากคือการที่จะได้ข้อมูลที่การขับรถทีผ่ ิดพลาด
บกพร่องที่มนุษย์ไม่เคยทามาก่อน แต่ในระบบนี้ มันสามารถจาลอง
สถานการณ์นั้นขึ้นมาได้ แล้วฝึกให้รถไร้คนขับสามารถผ่านพ้นเอาตัวรอด
กลับมาได้ สรุปก็คือพยายามทาให้รถไร้คนขับคุ้นชินกับสภาวะผิดปกติหรือ
ความบกพร่องในการขับรถแล้วสามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้

ไปในสถานการณ์ตา่ งๆที่ต้องเผชิญ เช่นหลังจากแฉลบแล้วกลับเข้าสู่แนวทาง
เดิม หรือเมื่อหลีกเลีย่ งการเกือบชนได้แล้วกลับมาวิ่งอย่างปกติ
MIT กล่าวว่าในการทดสอบรถไร้คนขับที่ได้รับการฝึกโดยตัวจาลอง
simulator VISTA มาก่อนแล้ว ให้เดินทางผ่านไปบนถนนที่ไม่เคยเดิน
ทางผ่านมาก่อนหน้านี้
แล้วจาลองเหตุการณ์เลียนแบบสถานการณ์ที่
ผิดพลาดต่าง ๆ ผู้ควบคุมก็สามารถกู้รถกลับคืนสู่วิถีการขับขี่ที่ปลอดภัยได้

การปฎิบตั ิยามโควิดระบาดของศูนย์จราจร
การจะผ่านพ้นภาวะวิกฤติที่ไม่เคยพบมาก่อนนี้ได้คือให้อยู่กับบ้าน อย่า
แวะไปที่ต่างๆ ทางผู้ว่าการจึงขอร้องอย่างสุภาพ อย่าอยู่ใกล้ชิดกัน และขอ
อย่าไปในบางที่ ปิดโรงเรียน บาร์และภัตตาคาร งดกิจกรรมต่างๆที่รวมคน
มากๆ มันง่ายที่จะพูดแต่ปฎิบตั ิยาก เพราะฝืนธรรมชาติมนุษย์ แล้วมันก็พา
ไวรัสไปที่ต่างๆด้วย ท้ายที่สดุ ก็ต้องสั่งไม่ให้เราออกไปข้างนอก เว้นแต่จาเป็น
จริงๆ และสั่งปิดสถานที่ต่างๆเว้นแต่ที่เห็นว่าจาเป็นจริงๆที่ยังต้องเปิดอยู่

ทางการทาการทันเวลาหรือไม่ เพราะหลายคนเพิ่งรับรู้ว่าให้อยู่บ้าน ปิด
โรงเรียน เมื่อวันที่ 13 มีนาคมนี่เอง ทั้งนี้เพราะทางการเห็นว่าไม่สามารถ
ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้ว
จึงมีมาตรการเหล่านี้ออกมา
แทนที่จะทาการป้องกันไว้ก่อนล่วงหน้า
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับหน้าที่ให้คอย
ติดตามดูว่าคาสั่งได้ผลหรือไม่ ต้องคอยเฝ้าดูจากศูนย์บริหารการจราจร 1
ใน 6 แห่ง โดยนาข้อมูลการจราจรเก่าก่อนเกิดเหตุ มาเทียบดูกับข้อมูลใหม่
แล้วเราเชื่อฟังกันบ้างไหมละ เราทาตามที่เขาบอกหรือคนส่วนมากทา ที่ได้จากตัวตรวจจับสภาพจราจรทีต่ ิดตั้งบนระบบทางหลวง ที่ทุกๆ 1.5 ไมล์
กันไหม เราทาตามที่เขาขอร้องหรือไม่ เราอยู่อย่างพอเพียงหรือไม่ และ โดยใช้ข้อมูลที่สารวจมา 7 วันๆละ 24 ชั่วโมง ยามปกติ ตัวตรวจจับเหล่านั้น
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จะถ่ายภาพรถคันละสองภาพต่อเนื่องกันโดยทิ้งช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อนามา
คานวณความเร็วรถ และยังใช้เพื่อวิเคราะห์สภาพการจราจร เช่นถ้า
ความเร็วลดลง แสดงว่าน่าจะมีอบุ ัติเหตุ หรือมีเหตุขัดขวางการเดินรถหรือ
อื่นๆ และข้อมูลเหล่านี้ผู้ใช้ทางสามารถเข้าไปดูได้เพื่อรับทราบถึงสภาพและ
เหตุการณ์บนถนนนั้นในขณะนั้นๆได้

นั้นจนถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ เมือ่ มีการลดลงที่เห็นชัดเจนกว่ามาก แต่มัน
ไม่ได้เป็นเช่นนี้ทุกสายทาง ที่ ทางสาย Appleway Avenue กลับมีจราจร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เขาจึงต้องทาการวิเคราะห์ แล้วรายงานไปยังผู้ว่าการ จาก
รายงานของเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์นี้กับคนอื่นๆที่ศูนย์ควบคุมอื่นๆ ปรากฎว่าลดลง
ส่วนมาก แสดงว่าประชาชนปฏิบตั ิตามคาสั่งและคาแนะนา ปัญหาคือว่าการ
ลดลงนั้นเพียงพอหรือยัง การประชาสัมพันธ์นั้นได้ผลเพียงใด จริงอยู่มัน
ไม่ใช่กระบวนการที่แน่นอนที่จะนามาชี้วัดว่าได้ผลดีจริงหรือไม่
มันเป็น
เหมือนดาบสองคม ด้านหนึ่งเราหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรค อีกด้าน
คือผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การที่เราต้องอยู่เฉยๆเพื่อให้โควิดหายระบาดไป
นั้น แต่ความเสียหายนั้นมันจะมากมายเพียงใดก็ไม่อาจเดาได้

แต่เมื่อเกิดโรคระบาดขึ้น เจ้าหน้าที่นาข้อมูลเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อ
ประโยชน์อื่น เปรียบเทียบสภาพจราจรก่อนโรคระบาดเทียบกับเมื่อเกิด
ระบาด เพื่อดูว่ามีรถน้อยลงมากเพียงใด ถ้าน้อยลงมากๆแสดงว่าประชาชน
เชื่อฟังและยอมอยู่กับบ้าน จะออกจากบ้านก็ด้วยจาเป็นจริงๆ เขาใช้ข้อมูล
ของเดือนกุมภาพันธ์เป็นฐาน ที่เขานามาหาค่าเฉลี่ยนของรถต่อวัน ในช่วง
วันทางานและวันหยุดสุดสัปดาห์ แล้วมาเทียบกับข้อมูลหลัง 16 มีนาคม
ถึงอย่างไรตอนนี้ก็ต้องขอให้ทุกคนอย่าเดินทางไปที่ตา่ งๆโดยไม่จาเป็น
วันที่มีคาสั่งให้อยู่กับบ้าน เขาเห็น“ การลดลงอย่างชัดเจน” ในทันทีและได้ สักระยะหนึ่ง นอกจากไปร้านค้าเพื่อซื้อหาของใช้จาเป็น หรือไปพบแพทย์
เห็นการลดลงอย่างมีนยั สาคัญที่สอดคล้องกับคาสั่งห้ามการเคลื่อนที่ออก และหวังว่าไม่ช้าเราจะกลับสู่สภาวะเดิม
แม้มันจะเป็นถนนที่มรี ถติดขัด
จากบ้าน การจราจรลดลงประมาณ 10% ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม และ หนาแน่นมาก แต่ไม่ต้องติดเชื้อโรคร้าย
มากถึง 25%” ในวันถัดไป จากนัน้ ปริมาณรถก็ค่อยๆลดลงเรื่อย ๆหลังจาก

ยางไร้แรงดันลม
บริษัทยางมิเชลลินได้ผลิตยางรถยนต์แบบใหม่ออกมา
เป็นแบบ
Unique Puncture-Proof Tire System, Uptis. ซึ่งเป็นยางที่ต่างจากอดีต
ที่ใช้กันมากว่าร้อยปี เป็นยางที่ไร้แรงดันลม ไม่มีแก้มยางที่ใช้รองรับน้าหนัก
ใช้เพียงสารเรซิ่นผสมไฟเบอร์กลาสที่เป็นลิกขสิทธิ์เฉพาะของมิชเชลลีน ยาง
รุ่นนี้ใช้วิ่งด้วยความเร็วได้ถึง 215 กม/ชม และรับน้าหนักได้มากถึง 500 กก
มีด้วยกันหลายรุ่นหลายสเปก ใช้กับลักษณะงานต่างๆ ทางมิชเชลลีนร่วมกับ
ทางเจนเนอร์รอลมอร์เตอร์ออกแบบรูปแบบยางว่าควรมีรูปร่างโครงสร้าง
อย่างไร ควรใช้ยางพาราแบบไหนอยู่ชั้นนอกสุด และจะทรอดแทรกผสมไฟ
เบอร์กลาสอย่างไรเข้าไปในมวลผสมยางเพื่อให้รถวิ่งได้นิ่มนวลและยางคงทน
ยางแบบนี้ไม่มีวันแบนแม้จะวิ่งทับตะปู ออกแบบมาให้ใช้กับรถยนต์นั่ง เพื่อ
ลดความเสีย่ งจากอันตรายอันเนื่องมาจากยางแบนหรือยางระเบิด มันถูก
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ออกแบบมาให้มีรูปลักษณ์แปลกไปจากเดิมมากและใช้วัสดุผสมใหม่ ยาง
แบบนี้จะช่วยลดปัญหาขยะยางเก่าที่ต้องทิ้งไปปีหนึ่งกว่า 200 ล้านเส้น
เพราะมันไม่แฟบแบนเมื่อถูกตะปู และไม่มีปัญหาเรื่องแรงดันลมยางที่ทาให้
การสึกหรอไม่เท่ากัน เสียศูนย์ต้องเปลี่ยนยางใหม่ และมันยังสามารถเอายาง

เก่ามาหล่อดอกยางใหม่ได้ ยางแบบนี้มีวิสัยทัศน์หลัก 4 อย่าง คือ เป็นนวัติ
กรรม ไร้แรงดันลม มีระบบสื่อสารกันได้ ใช้พิมพ์ด้วยระบบ 3 มิติ และยั่งยืน
100% เพราะสามารถนามาทดแทนผลิตขึ้นใหม่ (reuse or recycling) และ
ใช้วัสดุชีวภาพ ยางแบบนี้ มีลักษณะเป็นวงล้อทีเป็นซี่ๆคล้านล้อจักรยาน
แต่ซี่นั้นเป็นยางสังเคราะห์ผสมไฟเบอร์กลาสที่ได้รับการออกแบบมีลักษณะ
เป็นโครงถักให้รองรับน้าหนักรถได้

เตรียมย้ายเมืองหลวงอินโดนีเซีย
เมืองหลวง จากาต้า ของอินโดนีเซีย มีการจราจรหนาแน่นติดขัดมาก และ
ยังเป็นที่ลุ่มต่า ต้องประสบกับน้าท่วมประจา ทาให้รัฐบาลมีแผนย้ายเมืองหลวง
ไปยังที่ใหม่ ในชั้นแรกนี้เรียกว่าเมือง IKN ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของ คาลิมันตัน
และได้เริ่มด้วยการก่อสร้างทางหลวงซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมหลักเข้าสู่เมือง
หลวงใหม่ เช่นเส้นทางระหว่าง Balikpapan กับ Sepaku ระยะทาง 60 กม
และอีกเส้นทางหนึ่งระยะทาง 60 กม.จะเชื่อมต่อ North Penajam Paser กับ
เมืองหลวงใหม่ IKN ส่วนเส้นทางที่สามคือ จาก Semboja มายังเมืองหลวง
ใหม่ ระยะทาง 40 กม. แน่นอนต้องมีท่าอากาศยาน ที่ตามแผนจะพัฒนาขึ้นมา
ใหม่ที่ Balikapapn และ Samarinda รัฐบาลตัดสินใจที่จะย้ายเมืองหลวง
เพราะปัญหามากมายทั้งรถติด มลถาวะอากาศที่แย่มากๆ ผู้คนอยู่กันอย่าง
แออัดหนาแน่นมาก และยังปัญหาน้าท่วมอีก งบประมาณเพื่อการย้ายเมือง
หลวงนี้ยังไม่ได้เปิดเผยยอด แต่มนั เป็นโครงการระยะยาวหลายปี ที่คงต้องใช้
งบนับพันล้านดอลลาร์
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เทคโนโลยีในรถต้นเหต ุการละ(วอกแวก)การควบค ุมรถ
เทคโนโลยีต่างๆที่นามาใช้ในรถยนต์
เป็นต้นเหตุเพิม่ ความเสี่ยงต่อ
อุบัติเหตุจากสาเหตุการละหรือวอกแวกในการควบคุมรถ
นีเ่ ป็นผลจาก
การศึกษาร่วมกันระหว่าง TRL และ IAM Roadsmart ในอังกฤษ การ
ศึกษาวิจัยนี้ทาเพื่อต้องการทราบว่าอุปกรณ์หรือระบบที่ให้ข้อมูลต่างๆในรถ
เช่น Android Auto และ Apple CarPlay นั้นมีผลต่อสมรรถภาพในการขับ

ยาวนานมากขึ้นเป็นสองเท่าในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ข้างหน้าขณะขับ
รถ (reaction time) การหยุดรถ การควบคุมรถให้อยู่ในช่องจราจร หรือ
การสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินมีความบกพร่องทั้งหมด ที่สาคัญมากคือเวลาที่
ใช้ตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นเชื่องช้ากว่าคนที่เสพกันชา และแย่กว่าคนที่ดื่ม
ขี่ยานพาหนะเพียงใด โดยได้พจิ ารณาถึงระบบที่ใช้การสั่งงานทั้งด้วยเสียง สุราแต่ไม่เกินพิกัดที่กาหนดมากถึง 5 เท่า ดังนั้น ในขณะขับรถ ก่อนจะปรับ
หรือการสัมผัส
พบว่าระบบที่สั่งการด้วยการสัมผัสนั้นทาให้คนขับรถ คลื่นวิทยุ ปรับแอร์ในรถ หรืออื่นใดให้คานึงถึงอันตรายที่จะตามมาด้วย
วอกแวกมากกว่า และในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ ทาให้คนขับรถต้องใช้เวลา

การก่อสร้างทางข้ามทางหลวง Flyover
ที่ตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษจะมีงานก่อสร้างทางข้ามทางหลวงยาว
141.4 เมตร ที่ South Tyneside ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณะปรับปรุงขยาย
ทางแยกต่างระดับ Testo บนทางหลวง A19 เพื่อช่วยแก้ปัญหาการจราจร
ติดขัดของจุดตัดนี้ที่เดิมเป็นวงเวียนจาการตัดกันของทางหลวง A19 และ A184
โครงการนี้มีอายุ 5 ปี มูลค่า 15 พันล้านปอนด์ เป็นงานของกรมทางอังกฤษเพื่อ
ช่วยให้การเดินทางระหว่างทางหลวงต่างๆในพื้นที่ศูนย์กลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือกับพื้นที่รอบๆมีความคล่องตัวมากขึ้น ปัจจุบันนี้ โครงการ
ขยายวงเวียนเดิมได้ก่อสร้างเพิม่ ช่องจราจรอีกสองช่องทั้งสองข้าง บนเส้นทาง
จากเหนือไปใต้และจากใต้ไปเหนือแล้วเสร็จ ทาให้มีพื้นที่เบีย่ งรถและสะดวกต่อ
การก่อสร้างทางข้ามนี้ ที่มีเสาตอม่อที่ต้องใช้เข็มมากถึง 130 ต้น
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ตัวสะพานข้ามทางนี้ใช้วิธีหล่อคานสาเร็จจากโรงงาน Cleveland Bridge
UK จานวน 25 คู่ จากโรงงานที่อยู่ห่างไปทางใต้ 64 กม และโรงงานนี้มีพื้นที่
มากพอให้ทดลองประกอบตัวสะพานก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อนาไปประกอบที่
หน้างานตอนปลายปีนี้แล้วจะไม่มปี ัญหา

สะพานได้รบั รางวัล

งานออกแบบสะพาน Bayonne Bridge ได้รับรางวัลจาก
สมาคมวิศวกรโยธาสหรัฐฯ
ที่เป็นงานวิกรรมที่โดดเด่นแสดงถึง
ความชานาญงานด้านวิศวกรรมอย่างดีเลิศ งานออกแบบสะพาน
แห่งนี้มีความยุ่งยากซับซ้อนและสิง่ ท้าทายมาก
ใช้นวัตกรรม
กระบวนการและขั้นตอนในก่อสร้าง เนื่องจากสะพานนี้ต้องการให้มี
ช่องลอดสูงพอเพื่อการเดินเรือ ผูอ้ อกแบบต้องหารือกับกรมเจ้าท่า
ของนิวยอร์คและนิวเจอร์ซี่ แล้วยกพื้นสะพานให้สูงขึ้น 19.5 เมตร
จากระดับถนนเดิม แต่ต้องยังคงอยู่ภายในโค้งสะพาน Arch เดิม
วิศวกรออกแบบ ให้เสริมความแข็งแรงของโค้งสะพาน Arch แล้ว
ก่อสร้างพื้นสะพานใหม่ที่ความสูง 19.5 เมตรจากพื้นสะพานเดิม
ด้วยวิธีนี้ทาให้ทั้งรถและเรือยังสามารถสัญจรได้ขณะทางานก่อสร้าง
เมื่อพื้นสะพานข้างบนก่อสร้างเสร็จ ก็ทุบรื้อสะพานด้านล่างเดิม
ออก ช่องลอดที่ยกพื้นถนนใหม่สูงขึ้นทาให้เรือขนาดใหญ่สามารถ
ผ่านไปยังท่าเรือ Newark และ Elizabeth
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ในการออกแบบสะพานนี้ ยังไม่รื้อพื้นสะพานเก่าออก แล้ว
ออกแบบพื้นสะพานใหม่ เสริมกาลังให้กับโค้งสะพาน Arch เดิม
เพื่อให้รับแรงลมได้แรงขึ้น และรับพื้นสะพานใหม่ตรงปลายสะพาน
ที่เป็นแบบกล่องคอนกรีต ในปี 2560 ถนนเก่าถูกรื้อออก ทาให้เรือ
ขนาดใหญ่สามารถลอดผ่านได้เป็นครั้งแรก และถนนบนสะพาน
เสร็จเปิดให้รถวิ่งได้ใหม่เมื่อกุมภาพันธ์ 2562 ทีมงานออกแบบ
ก่อสร้างสะพานแห่งนี้ภูมิใจอย่างยิง่ ที่ได้สร้างสะพานนี้ให้แก่ชาว
นิวยอร์คและนิวเจอร์ซี่
สะพานแห่งนี้ได้รับรางวัลดีเด่นด้าน
หลักการออกแบบจากสมาคมบริษทั วิศวกรออกแบบ เมื่อปี 2561
ด้วยอีกรางวัลหนึ่ง

กรรมการ 9 นายพิจารณาให้รางวัลด้วยหลักเกณฑ์ การวางแผนและ
การแก้ปัญหาท้าทายในการออกแบบทั้งด้วยหลักการแบบดั่งเดิมและที่
เป็นนวัตกรรม มีการพิจารณาการออกแบบอย่างยั่งยืน การวางแผน
ขั้นตอนการทางานและการควบคุมทางานก่อสร้าง
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1 หนุ่มขับรถนายหนึ่งในสหรัฐฯคงมีข้ออ้างที่ปัญญาอ่อนมากๆในเหตุ
รถชนกันที่เขาก่อขึ้น คือขณะที่เขาขับรถอยู่บนทางด่วนระหว่างรัฐ I-91
และรถเขาไปกระแทกเข้ากับรถตารวจทีจ่ อดหลบอยู่ในช่องจราจรฉุกเฉิน
ข้างทาง
เขาไม่สังเกตเห็นเลยว่ารถตารวจที่จอดนี้เปิดไฟวับวาบสีฟ้าบน
หลังคาด้วย โดยไม่รู้สึกอะไร เขาขับรถต่อไป รถตารวจที่ถูกชนไม่เสียหาย
มากจึงขับตามไปจับเขาได้
ตารวจถามว่าไม่เห็นรถตารวจที่จอดอยูห่ รือ
คาตอบของชายนั้นคือ เขามัว่ แต่หาช่องรายการจากมือถือของเขา เพื่อดู
รายการตลก จึงไม่ทันสังเกตเห็นหรือรู้สึกว่าชนรถตารวจ
*** เขาถูกข้อหาหลายกระทง ฐานขับรถประมาท ทาให้ผู้อื่นเสียทรัพย์ ชน
แล้วหนี รายการนี้ไม่ตลกอีกแน่ แถมเสียเงินอีกหลายทีเดียว และคงจะรู้ว่า
ระหว่างขับรถอย่าวอกแวก distract มันอันตรายมาก
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คนขับรถนายหนึ่งในอังกฤษ ถูกจับฐานขับรถชนรถตารวจหลายคัน
โดยตั้งใจ
เขาขโมยรถแวนมาแล้วขับไปตามถนนด้วยความเร็วสูงเพื่อให้
ตารวจไล่ตามจับเขา ระหว่างหนีการจับกุมเขาพุ่งเข้าชนรถตารวจ 3 คัน ทา
ให้ตารวจบาดเจ็บ 5 คน และวิ่งสวนกระแสจราจรบนทางด่วน M5 ที่
การจราจรหนาแน่นมาก ทาให้รถอื่นๆตื่นตกใจ ที่สุดเขาพุ่งชนรถตารวจอีก
2 คัน ก่อนถูกรถตารวจคันหนึ่งพุ่งชนรถเขาจนตกจากถนนไปนอนแน่นิ่งอยู่
ข้างทาง
*** ไม่รู้มีความแค้นฝังหุ่นอะไรกับตารวจ ถึงทากันขนาดนี้ แต่จากนี้ไป คง
ยิ่งแค้นมากขึ้น ถ้าต้องพบกับการสอบสวนที่ดุดันมากๆ ตารวจคงช่วยกัน
สอบช่วยกันระบายความแค้นคืนให้ จากนั้นตามด้วยข้อหา ขโมยรถ ขับรถ
ประมาท ชนรถผู้อื่นบาดเจ็บ เสียทรัพย์ แล้วหนีไม่อยู่ช่วยเหลือ เจตนาฆ่า
เจ้าพนักงาน

หนุ่มรัสเชี่ยนตั้งใจฆ่าตัวตายบนรถจักรยานยนต์ หลังจากที่โพสต์วิดีโอ
ที่เขาถ่ายขณะตัวเองขี่จักรยานยนต์โดยพาดเท้าไว้บนแฮนด์รถ และส่งไลน์
ไปยังเพื่อนก่อนพบจุดจบตัวเอง คงเป็นข้ออ้างที่งี่เหง้ามากๆที่เขาหวังว่า
เพื่อนๆคงได้บทเรียนจากเขาในเรื่องการขับขี่จักรยานอย่างปลอดภัย
*** เพื่อนๆน่าจะสมเพชที่ แกนะ มันไร้สาระ ไร้สมอง โง่และสิ้นคิด สมควร
ตายนานแล้วมากกว่า

หลักสูตรการฝึกอบรม
1. หลักสูตร การออกแบบและควบคุมคุณภาพโครงสร้างผิว
ทางและงานบูรณะ
รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2563

Download ใบสมัครได้ที่ http://www.roadassothai.com

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
ROADS ASSOCIATION OF THAILAND

เชิญเข้าชม web site ของสมาคมทางหลวง www.roadassothai.com
สานักงาน : 216/11-12 อาคารสงขลา 2 ถนนบอนด์ สตรีท เมืองทองธานี ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0-2984-0836 โทรสาร 0-2984-0326
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