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เมื่อวันที่ 1 เมษายน ซึ่งเป็นวันสถาปนากรมทางหลวงครบ 
102 ปี นายอร่าม ก้อนสมบตั ินายกสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 
และกรรมการบริหารได้ไปร่วมพิธี และวางพวงมาลา ท่ีอนุเสาวรีย์
ผู้กล้ากรมทางหลวงด้วย

ตอนบ่ายวันเดียวกันมีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556 
ของสมาคมสโมสรกรมทางหลวง นอกจากวาระแถลงผลงาน งบดุล
บัญชีแล้วปีนี้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรด้วย ท่ีประชุมได้เลือกนาย
ชชัวาลย์ บญุเจรญิกจิ เป็นนายกสโมสรอกีวาระหนึง่ ต่อจากนัน้เป็นการ
ประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2556 ของสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 
มกีารแถลงผลงานได้แก่การจดัท�าแผนทีจ่�าหน่าย การจดัประชมุสมัมนา
นานาชาติร่วมกับกรมทางหลวง การจัดท�า RATh News และการ

จัดการอบรมหลักสูตรงานก่อสร้างทาง ในปี 2557 นี้ สมาคมร่วมกับกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง 
และ PIARC จดังานสมัมนานานาชาตด้ิานความปลอดภัยทางถนน (Road Safety) ระหว่างวนัท่ี 3 - 5 
กันยายน 2557

Federal Aviation Administration หรือองค์กรการบิน
นานาชาติ มีอ�านาจก�ากับควบคุมการเดินอากาศของเครื่องบิน
พาณิชย์ต่างๆ นับแต่มียานอวกาศถูกส่งเข้าสู่อวกาศ ยังไม่มีองค์กร
คอยก�ากับดูแล แต่จากนี้ไปอาจมีการเปลี่ยนแปลง จากเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ที่แล้ว ในการประชุมที่วอชิงตัน เจ้าหน้าที่ FAA และ
ทนายด้านอวกาศได้หารือกันเพื่อจะร่างกฎขึ้นใช้ควบคุมการเดิน
ทางในอวกาศเพื่อความปลอดภัย แม้ว่าจะเคยมีสนธิสัญญาอวกาศ
ปี 2510 ทีร่ะบวุ่าห้ามผูใ้ดอ้างสิทธิท์ีดิ่นบนดวงจนัทร์ แต่หลกัเกณฑ์
การควบคุมยังมีน้อยมาก จนเมื่อปี 2555 มีการจัดเดินอวกาศเชิง

ในเมือง Staffordshire อังกฤษ หลุมบ่อบนถนนกว่า 7 พัน
แห่งถกูซ่อมแซมด้วยงบ 2.1 ล้านปอนด์ โดยใช้เครือ่งจกัรซ่อมหลมุ
บ่อทีม่ปีระสทิธิภ์าพ ท�างานได้รวดเรว็ ภายใต้แผนงานซ่อมถนนท้ัง
ประเทศที่รัฐบาลอัดฉีดงบลงไปถึง 140 ล้านปอนด์ เพื่อซ่อมทางที่
ผ่านฤดหูนาวแสนทรหดมา โดยงบก้อนใหญ่ 40 ล้านปอนด์ ใช้เพือ่
ซ่อมถนนที่ประสบอุทกภัยเสียหายหนัก อีกส่วนของงบก้อนนี้ช่วย
ให้ถนนท่ีขาดการซ่อม เพราะขาดตอนงบประมาณไประยะหนึง่ ฟ้ืน
คืนชีพดีกลับมา แต่ก็คงไม่สามารถป้องกันหลุมบ่ออื่นที่อาจเกิดขึ้น
ใหม่ การซ่อมถนนอย่างมีประสทิธิภ์าพท�าให้ถนนปลอดภัยในเมอืงนี้ 

แผนที่ทางหลวงฉบับใหม่ ปี 2557 มีจำาหน่ายแล้ว 
สมาชิก 130 บาท ทั่วไป 200 บาท สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 1

FAA พิจารณากฎการใช้อวกาศ

งานซ่อมหลุมบ่อ

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม - เมษายน 2557

าวสมาคม

พาณชิย์ขึน้ โดยมบีรษิทั California - Space X ที่เป็นบริษัทแรก
ทีจ่ดัให้มกีารขนส่งอปุกรณ์สูส่ถานอีวกาศนานาชาต ิและยงัมบีรษิทั
น�าเที่ยวอวกาศอย่าง Virgin galactic และ XCOR Aerospace ที่
เตรียมน�านักทัศนาจรขึ้นไปโคจรในอวกาศ อาจจะภายในปีนี้ ท�าให้
ทางการต้องให้ความส�าคัญต่อการควบคุมการเดินอากาศในอวกาศ
ให้มคีวามปลอดภัย โดยเฉพาะการยิงจรวดขึน้ไป และการกลบัลงมา 
ที่น่าสนใจคือเคยมีกฎหมายฉบับหนึ่งเมื่อปี 2547 ซึ่งจะหมดอายุ
บังคับใช้ปีหน้า ที่ห้ามมิให้ FAA กีดกัน การขนส่งมนุษย์ข้ึนไป
ในอวกาศ โดยกฎหมายนี้มุ ่งมิให้ทาง FAA เข้มงวดเกินไปจน
อุตสาหกรรมการเดินทางในอวกาศไม่มีโอกาสพัฒนาขึ้นได้

นอกจากสร้างงานและน�าความเจริญมาสู่เมืองแล้ว ยังท�าให้เกิดราย
ได้มาเพือ่ซ่อมหลมุบ่ออืน่ๆต่อไป ทางเมอืงเองได้ลงทนุงบของเมอืง
ไปกว่า 50 ล้านปอนด์เพือ่ปรบัปรงุโครงข่ายถนน แต่เมอืงใหญ่อย่าง 
Staffordshire การดูแลรักษาและบูรณะปรับปรุงถนนเป็นงานที่
ท้าทายมาก แม้ว่าหลุมบ่อจะได้รับการซ่อมแซมแล้ว แต่มันเป็นตัว
บ่งบอกถงึสภาพถนนทีช่�ารดุเสยีหายไปแล้ว ดงันัน้จงึต้องมแีผนใน
ระยะยาวที่จะท�าการบูรณะปรับปรุงทางใหม่หมด อย่างไรก็ตาม งบ
ประมาณท่ีลงไปแล้วน้ี คงท�าให้ผู้ใช้ทางเห็นถึงความแตกต่างของ
สภาพถนนอย่างชัดเจน
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ล้มแล้วขโมยไป หรอืตดัเสาป้ายด้วยอปุกรณ์ ส่วนมากแล้วจบัไม่ทนั 
พวกขโมยหนไีปก่อนเสมอ การขโมยป้ายและอุปกรณ์จราจรสงเคราะห์
นี้ไม่เพียงแต่ท�าให้ต้องสูญเสียงบประมาณในการติดตั้งทดแทน แต่
ยังท�าให้ผู้ใช้ทางเสี่ยงอันตรายจากอุบัติเหตุบนถนน ดังนั้นเมื่อผู้ใช้
ทางเห็นการกระท�า หรือ
เห็นมีป้ายสูญหายให้รีบแจ้ง
ทางการ เพื่อติดตามจับกุม 
และหรือติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
ทดแทนเพื่อความปลอดภัย
ของผู้ใช้ทาง

สมัครเป็นสมาชิกสมาคมทางหลวงได้ตามที่อยู่ของสมาคม
ตลอดชีพ เพียง 800 บาท สมาชิกมีส่วนลดค่าอบรม2 สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย

ประชาชนผู้ใช้ทางหลวงของไทยร้องเรียนว่าหลายเส้นทาง
มืดมาก ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง จากการตรวจสอบพบว่า มีการขโมย
อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ตัง้แต่หม้อแปลงไฟ สายไฟฟ้า อปุกรณ์ต่างๆ 
ปีหนึง่สญูเสยีเป็นเงินนบัร้อยล้านบาท เหตกุารณ์อย่างนีเ้กิดขึน้เช่น
กันที่รัฐโอกลาโฮมา สหรัฐฯ ป้ายจราจรและอุปกรณ์งานทางต่างๆ 
ถูกขโมยจนทางกรมทางรัฐโอกลาโฮมาต้องออกมาขอความร่วมมือ
จากสือ่สาธารณะต่างๆร่วมมอืกนัจบัขโมยเหล่านี ้โดยใช้ระบบสือ่สาร
ต่างๆ หรอืโทรแจ้งต�ารวจทางหลวงหรอืต�ารวจท้องถิน่หากเหน็พฤตกิรรม
น่าสงสยัว่าจะท�าโจรกรรม บางคร้ังพวกขโมยจะใช้รถชนเสาป้ายจน

ประชากรในแถบ Fall River รฐัแมสซาชเูซสมโีอกาสแสดง
ความคิดเหน็ในการท�าประชาพจิารณ์ เกีย่วกบัแผนการใช้งบประมาณ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ระยะ 5 ปีของรัฐ วงเงิน 
12.4 พันล้านดอลลาร์ การท�าประชาพจิารณ์ได้ท�ามาหลายรอบ หลาย
พื้นที่เพื่อรับฟังความเห็นของมวลชน ตามแผนนี้มีงบ 254 ล้าน
ดอลลาร์ เพือ่ปรบัปรงุทางรถไฟสายเลยีบชายฝ่ังทะเลด้านใต้ ท่ีช�ารดุ
เสยีหายมาก รวมทัง้การปรบัปรงุระบบสญัญาณและก่อสร้างสะพาน
แทนทีเ่สยีหาย ชาวบ้านรายหนึง่แสดงความเหน็ว่าการปรบัปรุงทาง
รถไฟช่วง River Fall ถึง New Bedford จะช่วยให้เศรษฐกจิดขีึน้
จากการค้าขายขนส่งสนิค้าทีเ่พิม่มากขึน้ เพราะสามารถเพิม่ความเรว็
ของรถไฟจากปัจจุบันที่วิ่งแค่ 16 กม/ชมได้ และจะดีขึ้นมาก ถ้ามี
การปรับปรุงแก้ไขแนวทางรถไฟเดิมด้วย เพราะทางรถไฟนี้ใช้งาน
มานานมากโดยไม่มีการพัฒนา ทางการไม่ได้ให้ความสนใจกับทาง
รถไฟนีเ้ลย ในแผนนีม้กีารปรบัปรงุทางจกัรยานและทางคนเดนิด้วย
เงิน 130 ล้าน ซึ่งมวลชนส่วนมากเห็นว่าน้อยไป ควรมีมากกว่านี้ 
บางกลุ่มบอกว่าในแผนไม่มีงบพัฒนาท่าเรือ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการ
ขนส่งทางน�า้ทีม่รีาคาถกูกว่า ทัง้ท่ีเมือง Bedford มีท่าเรอืทีใ่หญ่เป็น
ที่สองของรัฐ และมีท่าเรือน�้าลึกที่เมือง Fall River นอกจากนั้น 
ในแผนงบประมาณนีย้งัตัง้ไว้ 3.3 พนัล้าน เพือ่บรูณะปรบัปรงุสะพาน
หลายแห่ง รวมทัง้การสร้างสะพานประวัตศิาสตร์ Braga bridge ด้วย

ชาวเมืองรัฐโอเรกอนฟ้องกรมทางของรัฐต่อศาลฐานละเลย
ไม่จัดท�าประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นของประชาชนก่อนอนุญาต
ให้บริษัทขุดเจาะน�้ามันแคนนาดา ขนส่งอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่มาก
บนทางหลวง และให้ระงับการขนส่งไว้ก่อนด้วย กับขอให้ทางการ

จัดท�าหลักเกณฑ์การ
อนุญาตให้มีการขนส่ง
อุ ปกรณ ์ ขนาดใหญ ่
พเิศษนี ้ เพือ่ให้มวลชน
พิจารณาก่อนประกาศ
ใช้ อปุกรณ์ทีจ่ะขนส่งนี้ 
เป็นถังกลัน่ยางแอสฟัลต์

เป็นน�้ามันดิบ ซึ่งตามกระบวนการผลิต อาจส่งผลกระทบต่อภาวะ
โลกร้อนได้ จึงถูกต่อต้านจากนักอนุรักษ์ด้วย ถังกลั่นนี้มีขนาดยาว
กว่าสนามฟตุบอลล์และกว้างเท่า 2 ช่องจราจร และไม่สามารถลอด
ผ่านสะพานท่ีพาดผ่านทางด้วย การขนส่งจะด�าเนนิการตอนกลางคนื 
ทางการโต้แย้งว่า การขนส่งแบบนีไ้ม่ต้องท�าประชาพจิารณ์ การอนญุาติ
ให้ขนส่งนัน้ขึน้กับว่าน�า้หนกับรรทุกจะไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้าง
ถนน ทางฝ่ายผู้ต่อต้านซึ่งเป็นผู้น�าของชนเผ่า Walla Walla แถลง
แย้งว่าการขนส่งนีต้้องผ่านพืน้ที่ๆ ชนเผ่านีใ้ช้ล่าสตัว์ จับปลา หาอาหาร
ท้องถ่ินมานาน และมสีนธิสญัญา ปี 2398 ให้สทิธ์ิชนเผ่านีท้�ามาหากนิ
ในพืน้ท่ีเหล่านี ้แม้ว่าการขนส่งจะไม่ท�าให้เกิดอบัุตเิหต ุแต่การขนส่ง
อุปกรณ์ท่ีจะก่อให้เกดิการท�าลายสิง่แวดล้อมนี ้จะท�าลายความสมบรูณ์
ของพืน้ท่ีศกัดิส์ทิธ์ิ จ�าเป็นต้องท�าพธีิการเพือ่ฟ้ืนฟคูวามสมบรูณ์ของ
พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ แต่การเยียวยาคงไม่สมบูรณ์เท่าเดิม ทางผู้ต่อต้าน
ด้านอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมกล่าวว่าอุปกรณ์ท่ีจะขนส่งนีม้นัจะท�าลายสิง่
แวดล้อมทางอากาศ ก่อให้เกดิอตุสาหกรรมน�า้มนัทีน่�าความสกปรก
มาสู่โลก การต่อต้านครั้งนี้ท�าให้ทางโรงกลั่นได้รับผลกระทบมาก 
เพราะอุปกรณ์ส่วนมากได้ถูกขนส่งไปล่วงหน้ารอติดตั้งแล้ว 

โจรทางหลวง

เสียงมหาชน ฟ้องกรมทาง
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เดินกว่า 2 ชม จึงจะถึงถนนซึ่งเป็น
อุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจ การ
ศึกษาและสุขอนามัยของชุมชน 
นอกจากนีส้ภาพอากาศทีม่มีรสมุมาก
ท�าให้ปริมาณน�้าฝนไหลชะพ้ืนที่และ

ถนนเสียหายมากมาย จนท�าให้ถนนกว่าร้อยละ 60 ไม่สามารถใช้
เดนิทางได้ในช่วงฤดฝูน ด้วยสภาพทีเ่ป็นภเูขามหีบุเหว ท�าให้สะพาน
ต่างๆ ต้องใช้แบบสะพานแขวน มกีารก่อสร้างอโุมงค์ลอดภเูขา จาก 
Kulekhani ไปยัง Bhimfedi เป็น
อโุมงค์ขนาดสีช่่องจราจร 3 อโุมงค์ ยาว 
3,425 ม 735 ม และ 392 ม ตามล�าดบั
รวมยาว 4.5 กม นบัเป็นทางหลวงสาย
แรกท่ีก่อสร้างโดยผู้รับเหมาเนปาล
ด้วยมาตรฐานทางหลวงเอเชียน ค่าก่อสร้างราว 375 ล้านดอลลาร์ 
ท�าให้การเดินทางลดเวลาลงจากก่อนน้ี 6-8 ชัว่โมงเหลอืเพยีง 1 ชม 
จะแล้วเสร็จเปิดใช้งานราว ธันวาคม 2559

สมาคมจัดอบรมหลักสูตรงานก่อสร้างทาง และความมั่นคง 
ของคันทาง สนใจสอบถามที่สมาคมฯ โทร. 0-2984-0836 3สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย

รฐับาลเนปาลมโีครงการพัฒนาทางหลวงสายส�าคญัและเป็น
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�าเข้าของจีน โครงการนี้

ล่าช้ามานานด้วยอุปสรรคต่างๆ และจะใช้การจ้างระบบสัมปทาน
แบบ build-operate-own – transfer ทางรฐับาลหวงัให้โครงการ
นีเ้ป็นเส้นทางเชือ่มตดิต่อระหว่างเมืองหลวงกบัสนามบนินานาชาติ
แห่งใหม่ที ่Nijgadh และเชือ่มตดิต่อกบัประเทศเพือ่นบ้านด้วย การ
จดักรรมสทิธิท์ีด่นิอยูร่ะหว่างด�าเนนิการ แม้จะมกีารเปลีย่นแนวทาง
บ้างแต่ก็เลียบขนานไปกับแม่น�้า Bagmati  บางช่วงของทางสายนี้
ที่เชื่อมติดต่อระหว่างเมืองหลวง กาฐมัณฑุ กับพื้นที่ราบภาคใต้ได้
ก่อสร้างเสรจ็ไปแล้วโดยหน่วยทหาร
ช่างเนปาล ทางสายนี้เป็นเส้นทางที่
ส�าคัญมากของเนปาล เช่นเดียวกับ
ทางสาย กาฐมัณฑุ – Hetauda ที่
เป็นอุโมงค์ โดยทั้งสองโครงการมี
ความล่าช้าเพราะประสบปัญหาด้าน
งบประมาณ แต่ตอนนีด้จูะขับเคล่ือน
ไปได้ดีแล้ว

ประเทศเนปาลถูกขนาบโดย
สองมหาอ�านาจ จีนกับอินเดีย ซึ่ง
มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันทั้งด้านการค้าและวัฒนธรรม ไม่มีทางสู่
ทะเล จึงต้องพัฒนาทางหลวงเป็นเส้นทางขนส่งหลัก เศรษฐกิจ
ไม่ดีนัก แต่ได้อาศัยมิตรประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองสนับสนุนท้ัง
การเงิน เทคนิคและผู้เชี่ยวชาญ สภาพภูมิประเทศที่เป็นเทือกภูเขา
สูงทางตอนเหนือ และตอนใต้ที่เป็นแม่น�้าไหลกัดเซาะพื้นท่ีท�าให้
สภาพแปรเปล่ียนบ่อยเป็นอุปสรรคมากในการพัฒนาทางหลวง 
การขาดแคลนเครื่องจักรก่อสร้างท�าให้งานก่อสร้างทางแพงและ
ล่าช้า ในปี 2550 เนปาลมีถนนลาดยาง 10,142 กม และถนนลกูรงั 
7,140 กม ทั้งประเทศมี 75 จังหวัด และมีถึง 15 จังหวัด ที่ไม่มี
ถนนเข้าถึง ประชากรร้อยละ 33 อาศัยอยู่ในพื้นที่ๆ ต้องใช้เวลา

เมื่อ 2 เมษายน กรรมาธิการงบประมาณสหรัฐฯได้ผ่านร่าง
งบประมาณ ปี 2558 โดยมแีผนตดัทอนงบประมาณรายจ่ายประเทศ
ลง 5.1 ล้านล้านดอลลาร์ในเวลา 10 ปีข้างหน้า พิมพ์เขียวของงบ
ประมาณแสดงว่าจะยังคงสนบัสนนุงบประมาณให้กองทนุทางหลวง 
โดยไม่มข้ีอผกูพนัถงึงบประมาณของปี 2558 นีเ้ลย และจะพยายาม
รกัษาสมดลุของงบ กบัทัง้ยงัเพิม่งบปี 2558 ให้อกีถ้าไม่เพิม่การขาด
ดุลงบประมาณ นโยบายท่ีจะคงกองทุนทางหลวงยังคงมีอยู่ โดย
พยายามให้กองทุนทางหลวงนี้อยู่ได้โดยให้ผู้ใช้ทางเป็นผู้จ่าย จาก
ปัญหาทีก่องทนุทางหลวงใกล้ล้มละลายเมือ่ปลายปี 2557 ต่อถงึต้น
ปี 2558 จ�าเป็นต้องหาแนวทางระยะยาวเพือ่จะช่วยให้กองทนุทางหลวง
ยังคงอยู่ได้ เพือ่ให้มงีบพอเพียงในการท่ีจะใช้เพือ่รกัษาหรอืปรบัปรงุ
สภาพทางหลวง และในบางกรณีที่เหมาะสมอาจจ�าเป็นต้องขยาย
โครงสร้างพื้นฐาน แทนท่ีจะรอคอยแต่เงินจากรัฐบาลกลางให้การ
สนับสนุน รัฐสภาต้องใช้มาตรการท่ีเป็นระบบมาแก้ปัญหาการล้ม
ละลายของกองทุน ต้องปรับปรุงแก้ไขวิกฤติของการขนส่งทางบก
และความปลอดภัยบนพื้นฐานของงบประมาณท่ีพอเพียง ในแผน
ข้างต้นยงัมเีงือ่นไขต่างๆในนโยบาย เช่น การยกเลกิงบสนบัสนนุการ
เดนิรถไฟ ลดงบสนบัสนนุต่อองค์กรความมัน่คงด้านการขนส่ง จดัล�าดับ
ความส�าคัญของความปลอดภัยในการขนส่งทางราง และปรับปรุง
การให้การสนับสนุนด้านการเงินในกิจการบริการการเดินอากาศ 

สหพันธ์ทางหลวงสหรัฐฯ FHWA และ Federal Transit 
Administration ได้ร่วมกนัก�าหนดคูม่อืในการใช้ปฏบิตังิานราชการ 
ด้วยการก�าหนดบทลงโทษองค์กรท่ีไม่สามารถพิจารณาออกใบ
อนญุาต ออกทะเบยีน หรอือนมุตังิานใดๆได้เสรจ็ภายในเวลา 180 วนั 
ในคูม่อืเร่งรดัให้องค์กรทีต้่องพจิารณาต้องท�าให้เสรจ็ใน 180 วนั ถ้าไม่
สามารถท�าเสรจ็อย่างเป็นทางการตามเวลาทีก่�าหนด องค์กรนัน้จะถกู

งบประมาณปี 2558 สหรัฐฯ

ทางหลวงในเนปาล
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พ่อเศรษฐจีนีรายหนึง่ระบายความโกรธกบัลกูชายด้วย
การขับรถเบนซ์เข้าชนรถสปอร์ต บีเอ็มดับบลิวของ
ลูกชายกลางสี่แยกท่ีมีการจราจรหนาแน่น ภาพนี้ถูก

บันทึกโดยกล้องวงจรปิดที่ทางแยกน้ัน ตัวลูกชายขับรถบึ่งหนีไป 
แต่ตัวพ่อก็ขับรถไล่ตามไปชนซ�้าอีก เจ้าลูกชายเลยออกจากรถว่ิง
เผ่นหนีไปต่อหน้า ตัวพ่อไม่ลดละวิ่งไล่ตามไปตามถนน ปล่อยรถ
ท้ังสองคันกีดขวางอยู่กลางถนนตรงทางแยกนั้น **** ยามโกรธ 
หน้ามดืลืมไปว่าค่าซ่อมรถและค่าปรบัของรถท้ังสองคนันัน้ เงนิของ
พ่อท่ีต้องจ่าย นี่เป็นผลจากการท่ีไม่อบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เด็ก 
ตามใจปรนเปรอด้วยเงินจนเสียคน นี่ข่าวไม่บอกนะว่าโกรธลูกชาย
เรื่องอะไร คงไม่ใช่ไปจีบเมียเด็กของพ่อเข้านะ

ต�ารวจรสัเซยีใน
เมือง Nizhniy 
Novgorod ทาง

ตะวันออกของกรุงมอสโคว์ 
รณรงค์ความปลอดภัยด้าน

การจราจร โดยให้หญงิสาวแต่งบกินีเีปลอืยท่อนบนยนืถอืป้ายเตอืน
คนขับรถให้ลดความเรว็ลง ปรากฎว่าได้ผลตามมุง่หมาย นีไ่ม่ใช่ครัง้
แรก เพราะต�ารวจเคยใช้หญิงสาวแต่งตัวเป็นนางฟ้ารณรงค์ให้เมา
แล้วไม่ขับ **** เกรงว่าสถิติอุบัติเหตุขับรถเร็วลดลง แต่ไปเพิ่ม
สถิติอาชญากรรมทางเพศ คดีข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศ
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ต�ารวจท�าการประท้วงโดยน�าเอาม้าต�ารวจมาร่วมใน
การประท้วงด้วย ระหว่างทีพ่กัการประท้วง ม้าทัง้ 20 
ตัวหลุดจากรถวิ่งไปตามถนนที่มีการจราจรหนาแน่น 

และว่ิงชนกระแทกรถเสียหายไปหลายคัน ก่อนท่ีต�ารวจจะตามจับ
ม้าทัง้หมดกลบัมาได้ มม้ีาบาดเจบ็ไป 8 ตวั ข่าวไม่แจ้งว่ามกีารปรบั
ต�ารวจที่ท�าการประท้วงฐานท�าให้การจราจรติดขัดและรถผู้อื่นเสีย
หายหรอืไม่ **** พวกม้าคงยงัไม่พอใจกบัข้อเสนอของการประท้วง 
จึงไม่ยอมหยุดพกัการประท้วง หรอือาจประท้วงต�ารวจทีเ่อาพวกมนั
มาล�าบาก

หนุ่มชาวคาโรไลน่าใต้เคราะห์ร้ายขับรถหลงเข้าไปใน
ทางผวิลกูรงั ด้วยความไม่ชนิทางแม้จะระวังขบัอย่าง
ช้าๆ แล้ว คงเพราะความซวยจงึพลดัตกลงข้างทางลกึ

ลงไป 12 เมตร เขานัง่สวดภาวนาและกดแตรเรยีกคนมาช่วย นาน
กว่า 33 ชัว่โมง จงึมเีจ้าหน้าทีป่่าไม้ผ่านมาได้ยนิเสยีงแตร และเรยีก
หน่วยกูภ้ยัมาช่วยเอาเขาออกจากรถและน�าขึน้มาส่งโรงพยาบาล โดย
มบีาดเจบ็เล็กน้อย เขาถูกต�ารวจปรบัฐานขบัรถโดยประมาท เพราะนี่
มใิช่ครัง้แรก เขาเคยขบัรถตกเขาแบบนีม้าแล้ว 2 ครัง้ และรถเช่าท้ัง
สองคร้ังพงัไปท้ัง 2 คนั ครัง้นีก็้เป็นรถเช่าอกีทีพ่งัไป **** คงไม่มี
ใครให้เช่ารถไปอกีนาน ทางทีด่จีะไปไหนนัง่รถโดยสารไปเถอะ ไม่หลง 
ไม่แพง ไม่เสยีค่าปรบัและไม่เจบ็ตวัเจบ็ใจด้วย

ตัดเงินทุน หนึ่งหมื่น ถึงสองหมื่นดอลลาร์ต่อสัปดาห์ จนกว่าจะ
พจิารณาอนมุตัหิรอืเรือ่งเสรจ็ อย่างไรกต็าม ทาง FHWA และ FTA 
ให้โอกาสองค์กรชี้แจงและไม่ต้องถูกลงโทษ ถ้าความผิดพลาดนั้น
เกิดเพราะอยู่นอกเหนืออ�านาจขององค์กร เพราะจากการประสาน

ปัญหารถยนต์ชนสตัว์ทีก่�าลังข้ามถนนท�าให้เกิดอบุตัร้ิายแรง
ทาง Sloan’s Company ได้ประดษิฐ์อปุกรณ์ป้องกนั Sloan Security 
technology of Boise โดยตดิต้ังไว้ข้างทางส่ง คลืน่เรด้าออกไป เมือ่
พบสตัว์ก�าลงัจะข้ามทางจะส่งสัญญาณไปทีป้่ายไฟกระพรบิให้คนขบั
รถรู้ สามารถลดอุบัติเหตุลงได้กว่าร้อยละ 85 อุปกรณ์นี้เคลื่อนย้าย
ได้ง่ายและถูกกว่า ค่าอุปกรณ์เริ่มที่ 15,000 ถึง ล้านดอลลาร์ ขึ้น
กบัความยุง่ยากของพืน้ที ่เม่ือเทยีบกบัการก่อสร้างทางสัตว์ลอดหรอื

ป้องกันรถชนสัตว์ข้ามทาง
ข้ามถนนทีต่กแห่งละ 2 ล้าน ระบบเรด้าท่ีใช้เป็นแบบทีใ่ช้ในราชการ
ทหาร มนัส่งสญัญาณออกไปมากครัง้ต่อวนิาที สามารถตรวจจบัส่ิงที่
มคีวามร้อน thermal image และพฤติกรรมต่างๆบรเิวณนัน้ได้ ทัง้ที่
ขนานกบัทางและในแนวตัง้ฉากกบัทาง โดยจะจบัสญัญาณสัตว์ขนาด
สุนัข คนเดินบนไหล่ทางก็จะถูกส่งสัญญาณให้คนขับรถระวังด้วย 
อุปกรณ์ท่ีดี ต้องไม่ส่งสัญญาณผิดบ่อยๆ เพราะจะท�าให้คนขับรถ
ละเลย ต้องเตอืนผูข้บัรถให้เข้าใจด้วยว่า ระบบนีไ้ม่ได้หวงัให้คนขบั
เหน็สตัว์ข้ามทางตดัหน้า แต่ต้องการให้ชะลอความเรว็รถลง เผือ่ว่า
สตัว์โผล่พรวดออกมา จะได้หยุดรถทนั หรอืชนกไ็ม่รนุแรงอนัตราย

งานกับองค์กรต่างๆพบว่าหลายองค์กรมีปัญหาความล่าช้าเกิดจาก
ไม่ใช่อ�านาจขององค์กรเท่านั้นมีหน่วยงานอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  
แต่บทลงโทษดังกล่าวมีอยู่ก่อนแล้วใน พรบ. การขนส่งทางบก ดัง
นั้นคู่มือนี้จึงมีผลบังคับใช้ทันที


