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ข่าวและกิจกรรม 
REAAA Road Safety Committee Meeting

118th REAAA Governing Council Meeting

สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย โดย ดร.อัคคพัฒน สวางสุรีย กรรมการบริหารและผูจัดการ เปนผูแทนสมาคมฯ เขารวมประชุม 
REAAA Road Safety Committee ผาน Zoom Meeting เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2565 เวลา 8.00 – 9.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

สมาคมวิศวกรรมงานทางแหงเอเชียและออสตราเลเซีย (REAAA) ไดจัดการประชุม REAAA Governing Council Meeting ครั้งท่ี 118
เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2565 ณ เมืองไครสตเชิรช ประเทศนิวซีแลนด และผาน Zoom Meeting ซ่ึงสมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย 
โดย ดร.อัคคพัฒน สวางสุรีย กรรมการบริหารและผูจัดการ เปนผูแทนสมาคมฯ เขารวมประชุมในครั้งน้ีดวย
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ข่าวและกิจกรรม 

IRF Global R2T Conference & Exhibition

สมาพันธทางหลวงนานาชาติ (IRF) ได จัดงาน
ประชุม IRF Global R2T Conference & Exhibition 
ภายใตหัวขอ “The Future of Roadways: Green, 
Equitable, Intelligent & Integrated” ระหวางวันท่ี 
31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2565 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 
สหรัฐอเมริกา

สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย รวมออกบูทนิทรรศการในงาน The Roads and Traffic Expo Thailand 2022

สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย นําโดย นายวิสิฐ 
อัจฉยานนทกิจ กรรมการบริหารและประชาสัมพันธ และ 
ดร.อัคคพัฒน สวางสุรีย กรรมการบริหารและผูจัดการ 
พรอมดวยเจาหนาท่ีสมาคมฯ รวมออกบูธนิทรรศการใน
งาน "The Roads and Traffic Expo Thailand 2022" 
ระหวางวันท่ี 26–27 ตุลาคม 2565 ณ ไบเทค บางนา 
กรุงเทพฯ ซ่ึงเปนงานจัดแสดงระบบขนสงและโครงสราง
พื้นฐานทางถนน และพบปะ สานสัมพันธ แลกเปล่ียน
เรียนรูผานโครงการดานการคมนาคมขนสงทางถนน 
พรอมสรางเครือขายกับ
ผูเชี่ยวชาญและเพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจ
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สาระน่ารู้ 

สะพาน Second Avenue Bridge ท่ี

กอสรางเปดใชงานมาตั้งแตป 2497 ตองถูกรื้อท้ิง

ไปเม่ือ 2 ปท่ีแลว เพ่ือกอสรางสะพานใหมดวย

นวัตกรรมในการกอสราง โดยกอสรางสะพานใหม

ท้ังหมดบนลานจอดรถขางทางหลวงระหวางรัฐ 

I-94 ณ จุดท่ีจะกอสรางสะพานใหมขามทางดวน

น้ี  ก า ร ก อ ส ร า ง ส ะ พ า น น อ ก พ้ื น ท่ี น้ี ช ว ย

ประหยัดเวลา ไมตองปดการจราจร คนงาน

ทํางานดวยความสะดวกปลอดภัย การควบคุม

คุณภาพของงานมีประสิทธ์ิภาพสูงมาก สะพานน้ี

ถูกออกแบบมาเพ่ือใหเปนชวงเดียวทอดขามทาง

หลวงระหวางรัฐ ไมตองมีเสากลางท่ีหากกอสราง

แลวจะตองปดการจราจร น่ีเปนสวนหน่ึงของ

โครงการบูรณะปรับปรุงทางดวนขนาด 6 ชอง

จราจร ระยะทางหลายไมลท่ีมีงานและกอสราง

สะพานใหมมากกวา 70 แหง มูลคาโครงการ 

3,000 ลานดอลลาร

เหตุ ท่ีตองใชนวัตกรรมกอสรางแบบน้ี 

เพราะทางหลวงระหวางรัฐ I-94 ท่ีจะกอสราง

สะพานน้ีทอดขามน้ันมีท้ังรถยนต รถบรรทุกวิ่ง

กันดวยความเร็วสูงจํานวนมาก หากตองปด

การจราจรเพ่ือกอสรางสะพาน หรือ ตองกอสราง

ตามวิธีการเดิม ก็จะกระทบตอการสัญจรบนทาง

ดวนมาก           

สะพานน้ี แตละขาง มีทางเทากวางขางละ 

2.7 เมตร ทางจักรยานกวาง 2.4 เมตร และหน่ึง

ชองจราจรเดินรถ    งานกอสรางสะพานดวยวิธีน้ี 

จะกอสรางตอมอสะพานท่ีท้ังสองขางไปพรอมๆ

กับการกอสรางตัวสะพานท่ีขางๆทางดวนน้ี เม่ือ

สะพานกอสรางเสร็จเรียบรอย ตอมอ 2 ขางเสร็จ

อายุคอนกรีตมีกําลังรับนํ้าหนักได ก็จะเคลื่อนยาย

ตัวสะพานท้ังสะพานท่ีกอสรางเสร็จดวย ยาน

ขนสงขนาดใหญ   self-propelled modular 

transporter, SPMT.

ยานแบบน้ี มีหลายเพลาใชเพ่ือการขนยาย

ส่ิงของท่ีมีขนาดใหญ นํ้าหนักมากเกินกวารถ

ธรรมดาจะทําได และตัวสะพานแหงใหมท่ีกอสราง

น้ีมีขนาดใหญเกือบเทาสนามฟุตบอล หนัก 2.3 

ลานตัน การขนยายตองใชยาน SPMT หลายคัน

มาตอพวงเขากัน และขับเคล่ือนดวยรีโมทคอน

โทรท่ีมีคนกํากับอยูขางๆ บนผิวถนนตองมีแผน

เหล็กหนาปูรองรับเพ่ือปองกันผิวทางชํารุด

เสียหาย การเคลื่อนยายน้ันคอยขยับไปทีละฟุต 

โดยมีแผนเหล็กหนารองรับปองกันผิวทางตลอด

เพ่ือใหคนเดินถนนมีความปลอดภัยและลดภาระใน

การดูแลบํารุงรักษา จึงทําการออกแบบทางขนานท้ัง

ท่ีขนานกับทางดวนระหวางรัฐ และทางขนานท่ีอยู

เหนือทางดวน ดวยการกอสรางกําแพง คสล. ข้ึน

แทนลาดดินถมท่ีปกคลุมดวยหญาปองกันการกัด

เซาะ เพราะงานตัดหญาบนทางดวนน้ันยุงยากลําบาก

มาก งานบูรณะปรับปรุงคร้ังน้ี ทางกรมการขนสงรัฐ

มิชิแกนเจาของโครงการ คํานึงถึงความสัมพันธกับ

ชุมชนท่ีอยู ใกล โดยพยายามรักษาส่ิงตางๆท่ีเปน

ประวัติศาสตรวัฒนธรรมชุมชนไว อาทิเชน

การ รักษาหอง บันทึกแผน เ สียง  Motown 

Records ท่ีกอตั้งข้ึนมานานในเมือง Motor City และ

อยูหางออกไปไมก่ีไมลบนถนน Second Avenue 

เปนหองบันทึกแผนเสียงเพลงดังของนักรองในอดีต

หลายคน เชน  Aretha Franklin, Marvin Gaye, 

Bootsy Collins, Smokey Robinson, Bob Seger 

และ Keith Richards โดยแผนเสียงเพลงยอดนิยม

บันทึกเม่ือป 2502 หองบันทึกน้ีเปลี่ยนเจาของมา

หลายคร้ัง เลิกกิจการแลวมาเปดใหม สลับกันหลาย

คร้ัง ปจจุบัน ปดไมไดใชงาน จนคนสวนมากมักลืมไป

แลว และตอนเร่ิมโครงการบูรณะทางดวนน้ัน ทาง

กรมการขนสงไดเวนคืนอาคารน้ีพรอมกับท่ีจอดรถ

ขางๆดวยงบ 1.7 ลานดอลลาร แลวร้ือยายอาคารกอ

อิฐน้ีไปยังพ้ืนท่ีขางเคียงโดยไดรับการอนุรักษและขาย

ไปในท่ีสุด ผูสนับสนุนในทองถ่ินสําหรับสตูดิโอหวังวา

เจาของในอนาคตจะสานตอมรดกของอาคารใหเปน

สถานท่ีสําคัญทางวัฒนธรรม การยายอาคารคงใช 

SPMT และจะยายไปในตําแหนงท่ีมองเห็นไดดีท่ีสุด

จากสะพาน Second Avenue ใหม

นวัตกรรม งานกอสรางสะพาน
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เมืองพิตตสเบิรก (Pittsburgh) รัฐเพนซิล-

วาเนีย ท่ีมีประชากร 304,000 คน ประสบปญหา

ฝนตกหนักเกิดนํ้าทวมทําใหรูวาสภาวะอากาศโลก

เปล่ียนแปรมาก เจาหนาท่ีรัฐน้ันตอบสนองตอ

เหตุการณรวดเร็วดีมาก แตก็เหมือนรัฐอื่นๆท่ีอยูใน

ลุมแมนํ้าโอไฮโอ ท่ีตองพิจารณาวาจะจัดการกับ

ปญหาโลกรอนอยางไรเพื่อสูกับภัยธรรมชาติ 

เมืองพิตตสเบิรก  มีระบบ greenway ซึ่ง

เปนพื้นท่ีสาธารณะใหชุมชนมีท่ีสําหรับปนจักรยาน 

เดินออกกําลังและพบปะสังสรรค อีกท้ังยังมี

ประโยชนตอส่ิงแวดลอมอีกดวย แตสภาพอากาศท่ี

ฝนตกชุก เปยกช้ืนในชวงตนเดือนพฤษภาคม 

สงผลใหเกิดดินถลมท่ัวพิตตสเบิรก ซึ่งบางสวนมี

ตนกําเนิดมาจากพ้ืนท่ีสีเขียวของเมืองท่ีมีอยู 

สงผลกระทบตอท่ีอยูอาศัยและธุรกิจสวนตัว และ

กีดขวางการสัญจรไปมา

โครงการ Greenways สําหรับเมือง 

Pittsburgh น้ันเพ่ือปองกันความสียหายจากภัย

ธรรมชาติในอนาคต เชน ฝนตกหนัก เกิดดิน

เคล่ือนไหล ในขณะเดียวกันก็เปนการพัฒนา

ปรับปรุงพื้นท่ีสาธารณะ โครงการน้ีเปนเอกลักษณ

ของเมืองน้ี และเมืองอื่นๆสามารถนําไปประยุกตใช

ได

ในป 2561 ซึ่งมีปริมาณนํ้าฝนรายปมากท่ีสุด

ในประวัติศาสตรของพิตตสเบิรก ทางเมืองใชเงิน 

12 ลานดอลลารในการขจัดและทําความสะอาดดิน

ถลม และแผนกความยั่งยืนและความยืดหยุนใน

กรมผังเมืองไดทําการวิเคราะหและพบวา การเกิด

ดินถลมน้ันมักเกิดในพ้ืนท่ีท่ีเปนทรัพยสินของรัฐ  

โดยเฉพาะกรีนเวย ซึ่งในพิตตสเบิรก มีอยูราว 600 

เอเคอร แตยังไมมีการจัดการอยางเปนระบบ  

ในชวงป 2523 เศรษฐกิจของเมืองทดถอยมาก 

เน่ืองจากอุตสาหกรรมเหล็กลมครืนลงทางการจึง

ผลกระทบจากสภาวะอากาศเปลี่ยนแปร
นําท่ีดินท้ิงรางท่ีเคยเปนแหลงแรเหล็ก หรือโรงงาน

ถลุงเหล็ก มาทําเปนกรีนเวย  แลวปลอยใหผูอยู

อา ศัย ใน พ้ืน ท่ี น้ันดูแลแทนมาตลอด ซึ่ ง ท่ีดิน

สวนมากตั้งอยูตามไหลเขาสูงชัน ท่ีมีแนวโนมท่ีจะ

เกิดดินถลมลงมาหากมีฝนตกหนัก 

การออกแบบปรับปรุงพ้ืนท่ี วางแผนบริหาร

จัดการแกปญหาดินถลมเหลาน้ีมีเทคนิคท่ีทําได แต

ขาดแคลนกําลังคน งบประมาณ และทรัพยากรอื่นๆ 

รวมท้ังยังไมมีมาตรฐานท่ีแนนอน จนตอมาทางการ

มีองค กร  เ ร ง รัดป รับ เ มือง ให ยื ดหยุ นต อภั ย

ธรรมชาติ  Resilient Cities Catalyst, RCC. โดย

รวมมือกับองคกร มาตรฐานโลก Gold Standard 

เพ่ือพัฒนามาตรฐานระหวางประเทศใหม ในการ

ปรับปรุงสําหรับการออกแบบ การดําเนินการ และ

การตรวจสอบผลลัพธของโครงการปรับสภาพ

ภูมิอากาศในทองถ่ิน ความมุงหวังของการจัด

พัฒนามาตรฐานใหมน้ีเพ่ือหาเกณฑการประเมิน

และตัวช้ีวัดท่ีจะใชสนับสนุนโครงการตางๆเพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอชุมชน

เพ่ือทดสอบรางขอกําหนดในการปรับปรุง

ขางตน ทาง RCC รวมมือกับ Pittsburgh นํามาใช

ในโครงการนํารองท่ีเนนพ้ืนท่ีสีเขียวของเมือง 183 

เอเคอร วัตถุประสงคคือเพ่ือพัฒนาแนวทางท่ีเปน

ระบบในการปรับพ้ืนท่ีใหมีความยืดหยุนตอสภาพ

ภูมิอากาศ ซึ่งมีการแปลเปนภาษาทองถ่ิน และมีกา

ระบุเจาะจงใชกับโครงการในพ้ืนท่ีท่ีมีปาเส่ือมโทรม

ซึ่งติดกับยานท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยหรือมี

ความลําบากทางเศรษฐกิจ ภายใตการรวมมือน้ี 

ทาง RCC มอบขอแนะนํา เคร่ืองมือตางๆแกเมือง  

เชน การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย และการ

ทบทวนโครงการและการวิเคราะหอันตรายจาก

สภาพอากาศและความเ ส่ียงท่ี เ ก่ียวของ การ

สนับสนุนท่ีปรึกษาเปนสิ่งสําคัญในการปรับปรุงการ

วางแผนโครงการ การออกแบบ และการดําเนินการ

บทเรียนท่ีไดจากโครงการขางตน และสามารถนําไป

ประยุกตใชกับท่ีอื่นๆตอไป คือ 

ขีดจํากัดตางๆ มีการกําหนดจํานวนและ

คุณสมบัติของบุคลากร งบประมาณท่ีตองใช และ

ประสบการณ สําหรับการวิ เคราะหอันตรายท่ี

เก่ียวของกับสภาพอากาศและการประเมินความ

เส่ียงเพราะแมแตมหานครอยางพิตตสเบิรกก็มี

ปญหาขอจํากัดดานทรัพยากร ในข้ันตอนการ

วางแผนเพื่อเผชิญกับสภาวะอากาศ

นอกจากน้ี หากไมมีความชัดเจนเก่ียวกับเร่ือง

การปรับปรุงแกไข จะทําใหโครงการตางๆอาจพิจารณา

ผลกระทบตอความเส่ียงเพียงอยางเดียว และจาก

สภาวะอากาศในพิตตเบิรกท่ีมีความถ่ีและความรุนแรง

มากข้ึนอยางตอเน่ือง เปนตัวช้ีใหเห็นถึงความสําคัญ

ของการปรับมาตรฐานน้ีใหเขากับสภาพชุมชน

ความชัดเจน จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองกําหนด

คําศัพทท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงใหชัดเจนในตอน

เร่ิมตนของโครงการ และตองอธิบายและปรับบริบท

ดวยตัวอยางท่ีแสดงภาพกราฟกเพียงตัวอยางเดียว

ความสอดคลองกัน สิ่งสําคัญคือตองระบุวิธีท่ี

จะดําเนินการโดย ทุกองคกรท่ีเก่ียวของตองทํางาน

อยางสอดคลองกัน ไมขัดขวางหรือเปนอุปสรรคตอกัน

หลักการทางวิทยาศาสตรและเหตุการณ  การ

นําขอมูลสภาพอากาศระดับประเทศมาใชกับเมืองหรือ

รัฐน้ัน เปนการประเมินท่ีกวางเกินไป จะเกิดความไม

แนนอนในการประเมินความเส่ียงของพ้ืนท่ี ดังน้ันตอง

นําเอาสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีมาประกอบการพิจารณา

ประเมิน

ความรูทองถ่ิน ผู มีสวนไดเสียหรือผู ได รับ

ผลกระทบตองมีสวนรวมในการกําหนดมาตรการ

ดําเนินการ โดยการตรวจสอบของผูเช่ียวชาญทาง

เทคนิค เพราะชุมชนมีความเขาใจสภาวะของพื้นท่ีดีกวา

ยอมรูดีกวาวาจะแกไขปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนไดอยางไร 

พวกเขาอยูในพ้ืนท่ีเห็นเหตุการณทุกวันยอมเห็นยอมรู

สภาพเหตุการณดีกวา

การจัดลําดับความสําคัญ ตองพิจารณาพ้ืนท่ีวา 

สวนไหนเสียหายรุนแรงมากกวา  ควรจัดลํ า ดับ

ความสําคัญไวตนๆ 

การกําหนดหนาที่ เน่ืองจากภาวะความเส่ียงมี

หลายอยาง เชน ดินเคลื่อนไหล ทางขาด นํ้าทวม บาน

พัง และความรุนแรงตางกัน ดังน้ันจึงมีขอตกลงกันวา 

อันดับแรกใหผูเช่ียวชาญทางเทคนิคเตรียมการประเมิน

ความเส่ียงเบ้ืองตนกอน จากน้ันจึงไดรับการตรวจสอบ

และตรวจสอบโดยผูมีสวนไดสวนเสียในทองถิ่น
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กรมขนสงรัฐฟลอริดา ใชงบของผูวาการรัฐท่ีมีอิสระในการทํา

โครงการ จัดทําเทคโนโลยีแจงเตือนพ้ืนท่ีทํางาน แกผูใชทางแบบ

อัตโนมัติ Lane Closure Notification System, LCNS. เพ่ือใหผูใช

ทาง และคนทํางานทางมีความสะดวกปลอดภัยมากข้ึน

กรมการขนสงรวมมือกับสมาคมผูรับเหมารัฐ นําเทคโนโลยีน้ี

มาใช เพ่ือเปาหมายหลัก เพ่ิมความปลอดภัยแกคนทํางานทาง โดย

แจงเตือนคนขับรถใหทราบลวงหนาถึงการปดชองจราจรเพ่ือ

ทํางานทางท่ีอยูขางหนา เพ่ือใหขับรถผานพ้ืนท่ีทํางานทางไดอยาง

สะดวกปลอดภัย ระบบน้ีใชเทคโนโลยีลาสุดของ GPS รวมกับแผนท่ี

ทางหลวง เพ่ือแจงเตือนคนขับรถลวงหนากอนถึงพ้ืนท่ีทํางานทาง 

ผานแอพลาสุดของ GPS. ผู ใชบริการน้ีจะได รับแจงเตือนถึง

ตําแหนงท่ีมีการทํางานทาง ท้ังทางระบบเสียงและภาพ ตลอด

เสนทางท่ีเดินทางอยู ใหทราบถึงสถานะถนน มีรถติดไหม ผานทาง

มือถือท่ีใชอยู ชวยใหการเดินทางปลอดภัยมากข้ึน   คนขับรถจะ

ไดรับขอมูล ณ เวลาน้ัน ระบบน้ี ใหหนวยงานทางตางๆสามารถ

เขาถึง one.network’s Live Link เพ่ือแจงเตือนพ้ืนท่ีทํางานทาง 

ผานแอพไปยังคนใชรถ

มีอีกหลายแอพ ท่ีมารวมไดแก Google map และ Apple 

map ชวยใหขอมูลจุดเร่ิมและส้ินสุดพ้ืนท่ีทํางานทาง พิกัดความเร็ว

ท่ีใหใช ทําใหการเดินทางสะดวกปลอดภัยทุกฝาย งานทางก็ทํางาน

ไดเร็วข้ึน

ความปลอดภัยเปนส่ิงสําคัญท่ีทางกรมคํานึงถึง ระบบใหม

แจงเตือนพื้นท่ีทํางานทางน้ีจะชวยใหท้ังคนขับรถและคนทํางานทาง

ปลอดภัยมากข้ึน

โดยรวมแลวระบบใหมน้ีเอื้อให

• ลดการชนกันในพ้ืนท่ีทํางานทาง ลดการสูญเสียชีวิต 

บาดเจ็บ ทําใหคนงานปลอดภัยข้ึน

• มีการแจงเตือนถึงพื้นท่ีทํางานทางอยางท่ัวถึงทุกจุด

• มีการแชรขอมูลพ้ืนท่ีทํางานทาง ผานผูใชรถคนอื่นๆท่ีพบ

เห็น หรือผูใหบริการแอพในการเดินทาง

• ชวยใหการเดินทางรวดเร็ว สะดวกมากข้ึน ลดปญหารถ

ติด เพราะผูขับรถทราบสถานการณลวงหนา เตรียมตัวดี

ทางกรมจัดอบรมเจาหนาท่ีและผูรับเหมาถึงวิธีการรายงาน

ตําแหนงทํางานทาง โครงการนํารอง 1 ปน้ี จะครอบคลุมพ้ืนท่ี

ทํางานทางตามแผนงาน บนทางหลวงท้ังหมดของรัฐ 12,000 ไมล 

การทดลองใชแอพน้ีเริ่มเม่ือตนเดือนมิถุนายนน้ี และจะมีพื้นท่ี

ทํางานทางราว 500 แหงแจงออกมาในสองสามเดือนตอจากน้ัน

ผานทาง Google Maps, Waze, TomTom, และ Apple Maps

ทางกรมเตือนผูใชรถจงขับรถอยางปลอดภัย อยาวอกแวก 

อยาใชโทรศัพทขณะขับรถ เพราะตามกฎหมายของรัฐฟลอริดา 

เขมงวดตอการใชโทรศัพทขณะขับรถผานพ้ืนท่ีโรงเรียนหรือพ้ืนท่ี

ทํางานทาง

Work Zone Safety
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นาย Pete Buttigieg รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

สหรัฐอเมริกา มีหนังสือถึงสายการบินตางๆใหจัดใหมี บอรดขอความ

ท่ีโตตอบสอบถามได เพ่ือใหผูใชบริการโดยสารเคร่ืองบินคนหาส่ิง

อํานวยความสะดวกท่ีสายการบินขนาดใหญแตละแหงในสหรัฐฯ ตอง

จัดหรือชดเชยใหเม่ือมีเหตุเครื่องบินลาชาหรืองดเท่ียวบิน

กฎของกระทรวงฯท่ีมีอยูกําหนดใหสายการบินตองคืนเงินให

ลูกคาหากเท่ียวบินถูกยกเลิกดวยเหตุผลใดก็ตาม แตนโยบายเก่ียวกับ

ความลาชาอาจไมชัดเจน แมวาตามระเบียบทางรัฐไดกําหนดใหตอง

บริการลูกคาดวย เพราะเปนสิทธ์ิของผูโดยสารท่ีตองรับรูถึงสาเหตุ

การลาชาและรับการชดเชยจากความไมสะดวกในการเดินทาง

ตลอดคร่ึงปท่ีผานมาสายการบินภายในประเทศราว 1 ใน 4 

ลาชา และราวรอยละ 3 ยกเลิกเท่ียวบิน ทางกระทรวงจึงหาขอมูล

และขอรองเรียนท่ีผูโดยสารไดรับความเดือดรอน เพื่อมาพิจารณาวาง

กฎเกณฑใหผูโดยสารไดสิทธิ์รับการชดเชยเม่ือตองประสบปญหา

เคร่ืองบินลาชาหรืองดเท่ียวบิน  ในช้ันแรกน้ี ทางกระทรวงขอใหสาย

การบินมอบบัตรกํานัลอาหารเคร่ืองดื่มแกผูโดยสารเม่ือเคร่ืองบิน

ลาชาเกิน 3 ช่ัวโมง และจัดหาท่ีพักกรณีตองรอคางคืนท่ีสนามบินเม่ือ

มีการงดเท่ียวบินเน่ืองจากเหตุจากทางบริษัทสายการบินเอง แตถา

เปนเหตุเพราะสภาพอากาศเลวราย อุปกรณการบินผิดพลาด ปญหา

จากการควบคุมการจราจรทางอากาศและสถานการณอื่นๆท่ีอยู

นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ก็จะตองไดรับการชดเชยดวย

แตอาจแตกตางๆไปบาง แตถาผูโดยสารตองการคืนเงินสําหรับกรณี

ยกเลิกเท่ียวบินน้ัน สายการบินตองไมมีปญหา

สายการบินตองชดเชยแกผูโดยสาร
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โครงการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน ถนนและสะพานน้ัน ไมธรรมดาอยางท่ีเห็นหรือ

เขาใจกัน ตองตรวจสอบสภาพพ้ืนดินและช้ันดินเพ่ือทราบถึงคุณสมบัติและกําลังของมัน 

เพ่ือนําขอมูลมาออกแบบโครงสรางใหรับนํ้าหนักและตานภัยธรรมชาติ เชน แผนดินไหว  

หน่ึงในวิธีการสํารวจช้ันใตดินคือ The seismic cone penetrometer, SCPT. ท่ีสํารวจ

ขอมูลมาเพื่อใชออกแบบโครงสรางใหรับแรงแผนดินไหวได 

เคร่ืองมือ Standard Cone Penetration ท่ีเคยใชสํารวจคุณสมบัติกําลังของดิน แต

เม่ือเพ่ิมดานใชคลื่นเสียง Seismic เขาไปดวย ก็ชวยใหไดขอมูลเพ่ือออกแบบใหรับแรง

แผนดินไหวได

กรมการขนสงรัฐแคลิฟอรเนียรวมมือกับเขต Orange County นําเทคนิคน้ีมาใชใน 

โครงการ บูรณะขยายทางหลวงระหวางรัฐ I-405 มูลคา 2,000 ลานดอลลาร ระยะทาง 

26 กม ซึ่งมีงานร้ือยายสะพานเดิม 30 แหง และงานกอสรางโครงสรางกําแพงกันดินตางๆ

อีกมาก เปนโครงการท่ีใชสัญญา design build เน่ืองจากรัฐน้ีเคยมีแผนดินไหวรุนแรงมาก 

ทางผูรับเหมาจึงนําเทคนิค SCPT มาใชสํารวจช้ันดินเพ่ือประกอบการออกแบบสะพานให

ตานแรงแผนดินไหวไดดวย

การใช The seismic cone penetrometer, SCPT
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ชวงเวลาคร่ึงปแรกของป 2565 รถท่ีจด

ทะเบียนใหมในนอรเวย เปนรถใชพลังงานไฟฟาถึง

รอยละ 79 โดยรวมพวกรถกลุมไฮบริดดวย แตถา

จะเอาเฉพาะรถท่ีใชพลังงานไฟฟาอยางเดียวก็มีถึง

รอยละ 54 นอรเวยกําลังมุงไปสูเปาหมายรถใช

พลังงานไฟฟาท้ังประเทศภายในป 2568

รัฐบาลหลายประเทศท่ัวโลกพยายามเรงรัด

ใหใชรถพลังงานไฟฟา EV. โดยนําเอาแผนงาน

ดําเนินการของนอรเวยมาเปนแบบอยาง ทาง

รัฐบาลนอรเวย พยายามสนับสนุน ใหเงินอุหนุนแก

ผูซื้อรถไฟฟาใช ดวยวิธีการตางๆท่ีซับซอนและตอง

ใชงบประมาณสนับสนุนมาก

จากรายงานวิจัยลาสุด รูปแบบของนอรเวย

คือการใชระบบ ลดภาษีรถยนต และประโยชนใน

การใชงานอื่นๆ อาทิเชน ใหสิทธ์ิพิเศษ ลดคาผาน

ทาง คาท่ีจอดรถ คาเรือเฟอรร่ี การใชชองทางเดิน

รถสําหรับรถโดยสารหรือรถแทกซี่ได เพ่ือทําให EV 

น าสน ใจมากกว า รถยนต เ ช้ื อ เพลิ งฟอสซิ ล 

ยิ่ งกวา น้ัน ยัง เ พ่ิมภาษีรถยนต ท่ี ใช เ ช้ือเพลิง

แบบเดิม ทําใหนอรเวยมีรถใชพลังงานไฟฟาวิ่งบน

ถนนมากท่ีสุดในโลก

การใชรถพลังงานไฟฟาน้ันดีกวาตรงท่ีเงียบ 

ไมปลอยกาซมลพิษ สามารถใช เดินทางเปน

ระยะทางนับรอยกิโลเมตรไดแลว กอนตองทําการ

ประจุไฟฟาใหม และการประจุพลังงานไฟฟาใน

รถใชพลังงานไฟฟา

นอรเวยไมมีปญหา เพราะมีมากถึง 17,000 แหง 

และรวมถึงท่ีประจุไฟฟาแบบเร็วดวย 3,300 แหง

ท่ัวประเทศ คนใชรถสามารถหาสถานีประจุไฟฟา

ไดจากแผนท่ี ladestasjoner.no's map หรือ

สมัครเปนสมาชิกกับผูใหบริการประจุไฟฟาใหญๆ

ท่ีมีกวา 10 ราย แมแตทางตอนเหนือสุดของ

ประเทศนอรเวยท่ีอากาศหนาวเย็นมาก มีแตกวาง

เรนเดียและประชากรไมหนาแนน ก็ยังสามารถใช

บริการท่ีประจุไฟฟาไดไมยากไมมีปญหาเร่ือง

ระยะทางในการเดินทาง

การไม รูบางอยางสงผลกระทบตอ ท้ัง

รัฐบาลและอุตสาหกรรมผลิตรถยนต ท่ีพยายาม

อํานวยความสะดวกในการจัดให มีจุดประจุ

พลังงานไฟฟาสาธารณะเพ่ิมข้ึนดวยเงินสนับสนุน

จากรัฐบาลบางสวน (ใชไป 25 ลานยูโร นับตั้งแต

ป 2558) ท้ังท่ีรัฐบาลมีงบประมาณอยางจํากัด

อยูแลว แตก็ไดช่ือวามีโครงสรางพ้ืนฐานดานการ

ประจุพลังงานไฟฟาใหรถดีท่ีสุดในโลก

นับตั้งแคป 2564 ท่ีราคานํามันเพ่ิมสูงข้ึน

มากบวกกับความมุงม่ันในยุโรปและท่ีอื่นๆท่ัวโลก

ท่ีจะสูกับภาวะอากาศท่ีเปลี่ยนแปรและมลภาวะ

โลกรอน ทําใหคนหันมาซื้อรถใชพลังงานไฟฟา

มากข้ึน และมีรถรุนใหมออกสูตลาดมากกวา 40 

รุน มากกวารถใชเช้ือเพลิงและไฮบริดรุนใหมท่ี

ออกสูตลาด  นอรเวยไมใชตลาดทดสอบของรถใช

พลังงานไฟฟาท่ีโดดเดี่ยวอีกตอไป และตอนน้ีทุก

ประเทศจําเปนตองเรียนรูจาก "แสงเหนือ" ของ

นอรเวยหรือบทเรียนจากนอรเวย

การขับรถทองเท่ียวในนอรเวย สามารถเชา

รถใชพลังงานไฟฟาไดจากผูใหบริการหลายราย

อยาง Geiranger, Flåm, และ eMobility มี

บริการใหเชารถสกูดเตอรสี่ลอขนาดเล็ก ท่ีมีสองท่ี

น่ัง เปดขางเพื่อสะดวกในการขับรถชมทัศนียภาพ

นอกจากน้ีในนอรเวยยังมีบริการ ทองเท่ียว

ชมเฟอยอรจ ดูวาฬ ดวยเรือพลังงานไฟฟา หรือ

เดินทางดวยเคเบิลคารท่ีใชพลังงานไฟฟาข้ึนสู

ยอดเขา ในเมืองก็น่ังรถรางไฟฟาแบบเกา หรือ

เชาจักรยานไฟฟาข่ีได
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สาระน่ารู้ 
นโยบายสวมหนากากอนามัยในนิวยอรค

นับแต 7 กันยายน 2565 เปนตนไป การสวมหนากากอนามัยในระบบขนสงสาธารณะเปนเร่ืองของความสมัครใจ ผูใชบริการจะเห็นปายสีเหลือง ท่ีเปน

รูปภาพ ขอใหทุกคนเคารพสิทธ์ิของคนอื่นท่ีเขายังคงสวมหนากากไว เพราะมันเปนทางเลือก แตก็มีนายแพทย Dr. Eric Feigl-Ding นักระบาดวิทยา ออกมา

ตอตานวา ยังเร็วเกินไปท่ีจะยกเลิกการสวมหนากาก ยังไมสมควร เพราะมันทําใหผูมีภูมิคุมกันบกพรองมีความเสี่ยง อีกท้ัง omicron และเช้ือกลายพันธุ BA.4 และ 

BA.5 น้ันยังมีการระบาดอยู ในสวนของศูนยอิสรภาพของคนพิการในนิวยอรคก็ออกมาคัดคานไมเห็นดวยท่ียกเลิกการสวมหนากากในท่ีสาธารณะ ชาวนิวยอรคสวน

มากก็รูสึกกระอักกระอวนเล็กนอย และกรมสุขภาพของเมืองก็ออกมาเตือนใหชาวนิวยอรคยังคงตองสวมหนากากในท่ีสาธารณะ โดยปดท้ังจมูกและปาก

ในชวงเวลาท่ีโรคโควิด-19 ระบาดอยางหนัก ผูคนท่ีอยูในกลุมคน

หนาแนนสวมหนากากปดปากปดจมูก แมจะรูสึกไมสะดวกสบาย แตเพ่ือ

รักษาชีวิตตนเองก็ทํากันท่ัวทุกหัวระแหง ตอเม่ืออัตราการติดเช้ือและการ

ตายลดลง ทําใหทางการยกเลิกคําส่ังการสวมหนากาก คนโดยสารรถไฟใต

ดินและการขนสงอื่นๆในนิวยอรคไมตองสวมหนากากอีกตอไป ซึ่งก็มีคน

คัดคาน เพราะยังมีคนติดเช้ือน้ีเฉลี่ยวันละ  1,921 ราย เขารับการรักษาตัว

ในโรงพยาบาล 63 ราย ตาย 5 ราย

ในสวนขององคกรการขนสงสาธารณะของเมืองไดปรับปายขอความ

ในสถานี บนรถโดยสาร เพ่ือแจงใหผูโดยสารทราบวา การสวมหนากาก

เปนความสมัครใจ เพราะทางผูบริหารเห็นวาหลายพ้ืนท่ีเร่ิมยกเลิกไปแลว 

มันคงยากท่ีจะบังคับใหคนโดยสารสวมหนากากอนามัยอีกตอไป

เม่ือเดือนเมษายน ฝายบริหารของประธานาธิบดี โจ ไบเดน

ตัดสินใจท่ีจะไมบังคับใชคําส่ังสวมหนากากของสหรัฐฯ ในขณะใชบริการ

ขนสงสาธารณะอีกตอไป หลังจากท่ีผูพิพากษาของรัฐบาลกลางใน

ฟลอริดาตัดสินวาคําส่ังน้ีไมชอบดวยกฎหมาย นิวยอรกปฏิเสธท่ีจะใช

นโยบาย Biden ในเดือนเมษายน
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สาระน่ารู้ 

ฝายบริหารของประธานาธิบดี โจ ไบเดน ไดเสนอแนวทาง

ในการตอสูกับพิบัติภัยทางธรรมชาติตางๆ โดยมี แผนท่ี Climate 

Mapping for Resilience and Adaptation porta ท่ีแสดง

ออนไลนถึงสถานท่ีและลักษณะของภัยพิบัติตลอดจนการแกไข

ปญหาน้ัน ณ เวลาน้ันจริงๆ เปนแผนท่ีแบบโตตอบไดท่ีนําเสนอ

ขอมูลเฉพาะดานอันตราย เชน จํานวนบุคลากรท่ีตองใชในการ

เผชิญตอเหตุไฟปาโดยเฉพาะ หรือการแจงเตือนนํ้าทวมระดับใดท่ี

เกิดข้ึนในชุมชนหน่ึงๆ โดยเวบไซตน้ีตั้งข้ึนดวยความรวมมือกับ 

องคการบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแหงชาติ National 

Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA. และ

กระทรวงมหาดไทย เพ่ือแบงปนขอมูลการคาดการณการคุกคาม

ของสภาพอากาศในอนาคต ดวยเคร่ืองมือตรวจประเมิน ผูใช

สามารถเจาะจงเขตพื้นท่ี เพื่อเรียนรูสภาพอากาศวาจะเปนอยางไร

ในทศวรรษหนาจนถึงป 2642 และยังมีรหัสหรือรูปแบบอาคารท่ี

ทนตอสภาพอากาศไดอีกดวย  นอกจากขอมูลสภาพภูมิอากาศ

แลว ระบบยังระบุชุมชนท่ีดอยโอกาสท่ีอาจมีสิทธ์ิไดรับความ

ชวยเหลือจากรัฐบาลดวยโปรแกรมตางๆ เชน ความคิดริเร่ิม 

Justice40 ของ Biden ซึ่งมีจุดมุงหมายเพ่ือนําทรัพยากรของ

รัฐบาลกลางไปยังพ้ืนท่ีท่ีไดรับอันตรายมากกวาพ้ืนท่ีอื่นๆจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปญหาสิ่งแวดลอมอื่นๆ

ทางการตองการสรางระบบท่ีอิงวิทยาศาสตร โดยรวบรวม

ขอมูลท่ีดีท่ีสุดเกี่ยวกับผลกระทบท่ีชุมชนเคยเผชิญมา สิ่งท่ีเกิดข้ึน

ในขณะน้ี และท่ีสําคัญท่ีสุดคือท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต จากคลื่น

ความรอนในรัฐแคลิฟอรเนีย นํ้าทวมในรัฐเคนตั๊กกี้ และความแหง

แลงในนิวอิงแลนด ซึ่งเปนสภาพอากาศสุดข้ัวท่ีไดทําลายชุมชนใน

ฤดูรอนน้ี และในขณะท่ีอุณหภูมิโลกยังคงสูงข้ึน ภัยคุกคามเหลาน้ี

คาดวาจะรุนแรงข้ึนและเกิดข้ึนบอยข้ึน ทาง NOAA ไดเฝาติดตาม

ภัยพิบัติจากสภาพอากาศตั้งแตป 2523 พบวาทําความเสียหาย

คิดเปนมูลคากวา 1,000 ลานดอลลาร และคาดวานับจากน้ีไปจะ

เพิ่มมากข้ึนเปน 4 เทา 

ระบบใหมน้ีเรียกอีกช่ือวา CMRA ออกเสียงวา camera 

นอกจากแบ งปนขอ มูลสภาพอากาศ ยั ง ใช เ พ่ือประ เ มิน

สถานการณและจัดสรรงบประมาณ มีกรณีศึกษาท่ีแสดงถึงการท่ี

ชุมชนตางๆจัดการกับภัยคุกคามจากสภาพอากาศอยางไร และ

ขอมูลอื่นๆเก่ียวกับนโยบายจากรัฐบาลกลาง ระบบ CMRA น้ี 

พัฒนาข้ึนโดยบริษัทซอฟแวร Esri ดวยงบประมาณสนับสนุนมา

จาก พรบ. งบพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ของประธานาธิบดี

หลายรัฐเห็นถึงประโยชนของระบบ CMRA น้ี ท่ีใหภาพรวม

ของภัยพิบัติตางๆจากสภาพอากาศ แตทางรัฐบาลก็มีเคร่ืองมือ

ออนไลนอื่นๆ เชน Heat.gov และ Drought.gov ท่ีใหขอมูลเชิงลึก

เก่ียวกับการท่ีจะตอตานปองกัน หรือแกไขภัยคุกคามท่ีเกิดจาก

สภาวะอากาศแปรปวนอยางเฉพาะเจาะจงมากข้ึน 

เครื่องมือเพื่อสูกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปร
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มาตรการความปลอดภัยทางถนน

การคาดเข็มขัดนิรภัยเปนมาตรการหน่ึงท่ีทําใหขับรถบนถนน

ปลอดภัย แตก็ยังมีมาตรการและปจจัยอื่นท่ีชวยใหการใชถนน

ปลอดภัย รวมท้ังพฤติกรรมของคนใชรถใชถนนดวย อาทิ ดื่มสุรา

แลวขับรถ การวอกแวกหรือละเลยการควบคุมรถ ความประมาท 

และความงวง ลวนเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

ดังน้ันหากรูสึกงวงขณะขับรถ ควรหาท่ีท่ีปลอดภัยเชนท่ีพักริมทาง

จอดรถพักงีบสักครู

เหตุรถชนทายมักเกิดข้ึนตรงทางแยกท่ีมีไฟสัญญาณจราจร มี

การศึกษาวิจัยถึงเหตุการณชนแบบน้ีเปนเวลา 9 ป ในรัฐไวโอม้ิง

โดยการวิจัยไดศึกษาถึงปจจัยท่ีทําใหเกิดเหตุรถชนทายกันน้ีไดแก 

คนขับรถ สภาพแวดลอม ลักษณะของถนน รวมถึงความฝดของผิว

ถนน  มีการใชวิธีสรางแบบจําลอง การถดถอยโลจิสติกแบบทวิ

นาม (binomial logistic regression modeling approach คือ

การประเมินความนาจะเปนไปไดจากการวิเคราะหถึงตัวแปร 2 กลุม 

เพ่ือดูความนาจะเปนไปได ของตัวแปรกลุมน้ันๆ)   เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคของการศึกษา ผลการวิจัยพบวา เหตุรถชนทายกัน

ตรงทางแยกท่ีมีไฟสัญญาณจราจรน้ัน มีปจจัย 3 ประการท่ี

เก่ียวกับลักษณะของคนขับรถ คือ คนขับรถบรรทุกหรือรถเพ่ือการ

พาณิชย การใชความเร็วสูง อายุคนขับรถ และอีก 4 ปจจัยท่ี

เก่ียวของกับสภาพแวดลอมและลักษณะของถนน เชน แสงสวาง 

สภาพอากาศ สภาพพ้ืนท่ีเปนยานชุมชนหรือนอกเมือง สภาพความ

ฝดของผิวทาง และในการศึกษาวิจัยน้ีไดใหขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับ

มาตรการดําเนินการเพ่ือบรรเทาผลกระทบเก่ียวกับการชนทายรถท่ี

ทางแยกท่ีมีไฟสัญญาณดวย

นอกจากปจจัยคน และถนนแลว ตัวรถก็มีความสําคัญ ตอง

อยูในสภาพพรอมใช และมีอุปกรณอํานวยความปลอดภัยหรือชวย

ในการใชรถอยางปลอดภัย เชนการเตือนกอนชน การหยุดรถ

อัตโนมัติปองกันชนส่ิงท่ีอยูขางหนา การรักษาชองจราจรเตือนเม่ือ

รถวิ่งออกนอกของจราจร มีถุงลมและเข็มขัดนิรภัย พวงมาลัยแบบ

พับลงเพ่ือลดแรงกระแทกเม่ือเกิดการชน และการเตรียมตรวจ

สภาพรถ ยาง เครื่องยนต นํ้าหลอเย็นและอื่นๆกอนเดินทาง 

11
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สาระน่ารู้ 

สํานักงานบริหารการบินแหงชาติ (FAA) ได

สรุปนโยบายเพ่ือปกปองพนักงานการบินท่ีทํา

หนาท่ีรับรองความปลอดภัยของเคร่ืองบินท่ีผลิต

จากโรงงาน มิใหถูกแทรกแซงโดยผูผลิตเคร่ืองบิน 

ท่ีรวมบริษัทโบอิ้งและอื่น ๆ

รัฐสภาสหรัฐฯไดผานกฎหมายท่ีนําเสนอโดย 

FAA เม่ือธันวาคม 2563 ท่ีใหอํานาจแกสํานักงาน

บริหารการบินแหงชาติหรือ FAA ในการกํากับ

ดูแลบริษัทผลิตเคร่ืองบิน ใหเปดเผยขอมูลดาน

ความปลอดภัยท่ีสําคัญ และใหความคุมครองตอผู

แจงเบาะแสตางๆ ท้ังหมดน้ี มีสาเหตุมาจาก

เคร่ืองโบอิ้ง 737 MAX เกิดอุบัติเหตุตก จนมีคน

เสียชีวิต 346 คน และทาง FAA ตองส่ังงดใช

เคร่ืองบินรุนน้ีในสหรัฐฯนานกวา 20 เดือน เพราะ

ตรวจพบความบกพรองของเครื่องบินรุนน้ี

เม่ือธันวาคม 2564 วุฒิสมาชิกรายงานวา 

พบวาเจาท่ี FAA ท่ีทําหนาท่ีออกหนังสือรับรอง

ความปลอดภัยของเคร่ืองบินน้ันไดรับแรงกดดัน

ทางออนไลนจากวิศวกรหรือพนักงานของบริษัท

ผลิตเครื่องบิน

ความปลอดภัยของเครื่องบินพาณิชย
ปจจัยตางๆขางตนเปนเหตุใหทาง FAA 

ตองสรุปนโยบายดานน้ีออกมา โดยออกเปนราง

เม่ือเดือนกุมภาพันธ เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติ 

โดยขอใหบริษัทผูผลิตเคร่ืองบิน ติดตามและ

ตรวจสอบขอกลาวหาตางๆ ท่ี เ ก่ียวกับการ

แทรกแซงดังกลาวและรายงานผลตอ FAA 

นอกจากน้ียังไดกําหนดแนวทางอยางชัดเจน

สําหรับพนักงานของบริษัทผลิตเคร่ืองบิน

เหลาน้ันในการติดตอพูดคุยกับเจาหนา FAA ท่ี

ทําหนาท่ีตรวจสอบและออกหนังสือรับรอง

ความปลอดภัยของเคร่ืองบิน ไดอยางอิสระทุก

เม่ือ และกําลังมองหาผูเช่ียวชาญเพ่ือเสนอช่ือ

ให เปนกรรมการ จํานวน 24 ทาน เ พ่ือมา

ทบทวนเร่ืองความปลอดภัยของเคร่ืองบิน

เหลาน้ีรวมกับทาง FAA ตามท่ีรัฐสภากําหนด

มา  และเม่ือเดือนพฤศจิกายน FAA แจงตอ

บริษัท Boeing วาผูไดรับการแตงตั้งใหเปน

กรรมการบางคนจากโบอิ้งใหมาเปนกรรมการ

ใหกับ FAA ไมมีความเช่ียวชาญและไมเปนไป

ตามความคาดหวังหรือขอกําหนดของ FAA

ทางบริษัทโบอิ้งออกมายืนยันวาทางบริษัท

สนับสนุนเ พ่ือความโปรงใสและปราศจากการ

แทรกแซง เพ่ือใหเจาหนาท่ีของ FAA พิจารณา

รับรองความปลอดภัยของเคร่ืองบินโดยปราศจาก

การแทรกแซงกดดัน 
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เรื่องขําขัน 13

1. เจาของรถ บี เอ็ม ดับบลิวในเมือง Darlington ประเทศอังกฤษจอดรถโดยไมดูตามาตาเรือ ไปจอดบนถนนท่ีทางทองถ่ินติดปายไววาจะมี

การปดถนนเพ่ือซอมแซมผิวทาง เม่ือเขากลับมาถึงรถท่ีจอดไว พบวาคนงานไดซอมผิวทางบริเวณรอบๆรถเสร็จแลว โดยเวนพ้ืนท่ีถนนท่ีเขา

จอดรถท้ิงไว พนักงานทองถิ่นพยายามติดตอเจาของรถแตไมสําเร็จ และผิวทางตองซอมแซมใหเสร็จ จึงเวนท่ีไว แลวคอยมาซอมแซมทีหลังซึ่ง

ตองมีคาใชจายเพิ่มข้ึน แมจะไมมีปายหามจอดรถแตเจาของรถคงตองจายคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึน 

*** ความเซอซา ไมดูใหดีกอนจอดรถ ก็อาจเปนเหตุใหตองเสียเงินมากกวาคาจอดรถปกติ

2. สามีภรรยาคูหน่ึงในฮาวายตองตกใจ เม่ือพวกเขาไดรับบิลคาซอมแซมเสาไฟฟาแสงสวางบนถนนท่ีบานพวกเขาตั้งอยู เปนเงิน 18,000 

ดอลลารสหรัฐฯ กอนหนาน้ันเสาไฟถนนถูกฟาผาในชวงท่ีเกิดพายุ และบริษัทไฟฟาไดมาทําการซอมแซม ตามจดหมายดังกลาว บริษัทไฟฟาคิด

วาถนนท้ังสายเปนของท้ังคู ดังน้ันจึงเรียกเก็บเงินคาซอมแซมเสาไฟฟาแสงสวางจากคูท่ีโชครายน้ี เชนเดียวกับงานบํารุงรักษาท่ีดําเนินการและ

ท้ังคูไดจายมาแลวเปนเวลาหลายป บริษัทไฟฟาไดตระหนักวาท้ังคูไมสามารถรับผิดชอบตอบิลท้ังหมดได และกําลังหาทางแกไข  

*** แหม เหมือนการไฟฟาบานเราเลย เรียกเก็บเงินคาบริการตรวจมาตรไฟฟาเพ่ือทราบจํานวนไฟฟาท่ีใช ท้ังท่ีเปนหนาท่ีของการไฟฟาเอง 

ทําใหคาไฟฟาแพงมากข้ึนกวาจํานวนไฟท่ีเราใช น่ีก็เหมือนกัน การไฟฟาไมปองกันฟาผาเสาไฟฟาแสงสวาง พอถูกฟาผา มาเก็บเงินคาเสยีหาย

จากผูใชไฟ 

3. สาววัยรุนอังกฤษวัยเพียง 16 ป ยืมรถ พอรช SUV ใหมเอี่ยมปายแดงจากครอบครัวเพ่ือน แลวไปดื่มแลวขับจนเกิดเหตุรถชนกัน ตาม

กฎหมายอังกฤษ คนวัย 16 ป ยังไมอนุญาตใหขับรถ และเม่ือถูกตรวจปริมาณแอลกอฮอลในเลือดพบวามีปริมาณเปน 2 เทาของพิกัดท่ี

กําหนด รถพอรชเสียหายมากและตัวสาววัยรุนก็ไมมีประกันอุบัติเหตุ ครอบครัวของเพื่อนยอมไมพอใจ แตก็ยังโชคดีไมมีคนบาดเจ็บ 

*** ไมรูวาจะเข็ดไหม คนใหยืมรถไปขับ ก็นาจะมีสวนผิด ท่ียอมใหเด็กอายุต่ํากวาเกณฑท่ีจะขับรถยืมไปใช อาจเสียท้ังคาปรับและคาซอมรถ

4. คนขับรถ Tesla นายหน่ึง พบประสบการณเหลือเช่ือ เม่ือขับรถผานสุสาน อุปกรณตรวจจับสัญญาณปองกันการชนในรถแจงเตือนวามีคน

อยูขางหนา ท้ังท่ีไมมีคนอยูเลย และตัวอุปกรณแสดงถึงทิศทางท่ีคนเดินถนนน้ันตอนแรกไปทางหน่ึงแลวตอมาก็เดินไปอีกทางหน่ึง ในรถ 

Tesla น้ันจะติดอุปกรณตรวจจับสัญญาณเพ่ือปองกันการชน โดยจะตรวจไปไดไกลขางหนาถึง 160 เมตร เหตุการณสยองขวัญคร้ังน้ี ยังไม

ทราบสาเหตุท่ีแทจริง  

*** สงสัยในรถคงมีเครื่องรางของขลัง พวกผีในปาชาทีแรกจะขออาศัยรถไปดวยเจอเครื่องรางเขา เลยหายวับไป ไมกลาข้ึนรถ บรือๆๆๆ

หยุดรถคลายเครียด
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เรื่องขําขัน

5. ชายหน่ึงเสพยามาแลวขับรถเบนซ พอเจอตํารวจ สอพิรุธเลยรีบบ่ึงรถหนีอยางรวดเร็ว ขนาดขับขามทางรถไฟรถกระดอนเหาะข้ึน ตํารวจ

ขับรถไลตามและแซงตัดหนาหลายครั้งเพื่อบังคับใหหยุดรถ แตเขาก็ขับอยางบาคลั่งเพื่อหนีการจับกุม จนรถท่ีวิ่งสวนมาตองหลบเพื่อเลี่ยงการ

ชน ช้ินสวนทายรถของชายน้ันหลุดออกเพราะเขาขับไปชนเกาะเขา แตก็ยังไมหยุดตลุยหนีตอจนไปเจอรถตํารวจหลายคันดักอยูขางหนา จึง

ยอมจํานนหยุดใหจับ ตํารวจจับตรวจพบวาเขาเสพโคเคนมามากเปน 10 เทาของปกติ จึงถูกตั้งขอหาความผิดดานการจราจรหลายกระทง 

รวมท้ังขอหาขัดขวางตอสูพนักงาน เขาอยูระหวางถูกหามขับรถเพราะทําผิดกฎจราจรมากอนดวย ดังน้ันหากข้ึนศาลคงตองถูกลงโทษหนัก

จําคุก และหามขับรถเปนเวลา 3 ป และถาจะขับรถอีก เขาตองผานการทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตขับรถกอนดวย 

***  สุรา ยาเสพติด เปนของไมดี เปนพิษตอสุขภาพ และทําใหตองถูกจับเสียคาปรับ ติดคุก แตก็ยังมีคนเสพอยูจํานวนมาก คนขายรวย 

คนเสพท้ังจนท้ังซวย

6. ในแคนาดา ตํารวจไดรับแจงวามีรถฮุนไดขับดวยความเร็ว 150 กม./ชม. และขับรถสวนทางดวย โดยรถคันน้ีขับออกจากสถานีบริการนํ้ามัน 

และคาดวาคนขับน้ันคงดื่มสุราหรือเสพยามา เม่ือตํารวจเห็นรถตามทะเบียนท่ีแจงไวขับผานมา จึงเปดไฟวัววาบแลวขับไลตาม จนรถคันน้ันเสีย

หลักพุงเขาชนร้ัว แตก็ยังขับหนีตอไป จนรถตํารวจอีกคันไลไปตามทันเม่ือคนขับพุงเขาชนร้ัวอีกคร้ังหน่ึง เม่ือตํารวจเปดประตูรถถึงกบัชอกเม่ือ

พบวาคนขับรถเปนเด็กวัย 11 ป และมีผูโดยสารขางๆอายุ 12 ป   เพราะยังเปนเยาวชนเด็กเล็ก จึงไมไดตั้งขอหาอะไร และใหผูปกครองมารับตัว

ไป ความเสียหายนอกจากตัวรถเองแลว ยังมีรั้วท่ีถูกชนระหวางการไลจับกุม ผูปกครองคงอวมกับคาซอมรถและชดใชคาซอมรั้ว 

*** ผูปกครองมัวทําอะไรกัน ไมสนใจลูกๆปลอยใหเอารถไปขับอยางอันตรายอยางน้ี นาจะถูกตํารวจลงโทษบาง แตในขาวมิไดใหรายละเอียดไว

7. ตํารวจไดรับแจงวาเห็นคนดื่มสุราจากขวดขณะขับรถ เม่ือตํารวจเรียกรถคันน้ันเพ่ือหยุดตรวจ พบวาในรถมีขวดเหลาวอดกาท่ีบรรจุนํ้าดื่มไว 

และเม่ือทําการทดสอบปริมาณแอลกอออล ปรากฏผลเปนลบ เขาไมไดด่ืมสุรา ชายน้ันช้ีแจงวาเขาชวยรักษโลกดวยการใชขวดแกวมาใสนํ้าดื่ม 

มันมีรสชาติดีกวาใสในขวดพลาสติก ตํารวจตองปลอยเขาไปและรูสึกขํา พรอมกับแนะนําเขาไปวา คราวหนาใหใชขวดนํ้าอัดลม เพ่ือหลีกเลี่ยง

การเขาใจผิดอยางเหตุการณครั้งน้ี 

*** เออ การรักษโลก ก็ทําใหเกิดความยุงยากกับตัวถาเลือกใชอยางไมถูกกาลเทศะ

8. ตํารวจซานฟานฯส่ังหยุดรถคันหน่ึงท่ีขับโดยไมเปดไฟหนาในเวลากลางคืน เม่ือเขาไปตรวจ พบวาเปนรถอัตโนมัติไรคนขับ แลวรถคันน้ันก็ขับ

วิ่งผานทางแยกตอไป และไปจอดตอทายรถท่ีจอดอยู รถไรคนขับน้ี เปนหน่ึงในหลายๆคันท่ีอยูระหวางการทดลองใชงานของบริษัท Cruise 

ซึ่งเปนเครือขายของบริษัท GM ทางบริษัทช้ีแจงวา ท่ีไมไดเปดไฟหนารถน้ันเปนความบกพรองของคนไมใชขอผิดพลาดของเครื่องยนต 

*** เอ รถอัตโนมัติ มันนาจะเปดไฟโดยอัตโนมัติเม่ือสภาพอากาศมืดหรือแสงสวางไมพอ เพราะรถปกติก็ยังเปดไฟตลอดเวลา หรือ ถาตั้ง

อัตโนมัติ พอมืดหนอยไฟหนารถก็เปดเอง 

หยุดรถคลายเครียด
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