
ทอไอเสีย*
                     เทอรโบ

ระยะนี้งานในหนาที่ราชการท ําใหตองเดินทางไปตางจังหวัดบอยคร้ัง
บางครั้ง  ก็บิน และบางคร้ังก็ไปโดยรถยนต
พูดถึงเร่ืองบิน  ก็อดจะพูดถึงการบินไทยไมได

  ท้ัง ๆ ท่ีเคยบน ๆ ในคอลัมนนี ้มาหลายคร้ังแลว
  แตท่ีบน ๆ ไว ก็เหมือนเดิม ไมมีอะไรที่จะดีขึ้น
  คงจะรับไปปรับปรุงแกไข    ก็ตอเม่ือมีสายการบินสายท่ี 2 เกิดข้ึนเสียกอน 
กระมัง
  มีคูแขงเสียบาง  อะไร ๆ ก็คงจะดีขึ้น      แตก็ไมแนหรอกครับ
  ที่ไมแนก็คือ

ประการที่หนึ่ง สายการบินสายท่ี 2 จะมีโอกาสเกิดไดหรือไม
ประการที่สอง  หากมีโอกาสเกิด  จะเกิดอยางไร  เอกชนดํ าเนินการเต็มตัว  หรือ

วาการบินไทยขอมีเอ่ียวดวย
  อานจากขาว  ก็ทราบวาการบินไทยยินดีท่ีจะยอมใหสายการบินสายท่ี 2 เกิด  และ
จะใหเสนทางท่ีดีไปทํ าซะดวย  

แตก็เห็นวามีขอแม
ขอแมก็คือ การบินไทยขอมีหุนในสายการบินสายท่ี 2 ดวยและการขอเขามีหุน

นั้น  ไมใชเล็กนอยนะครับ  ขาววาจะขอมีหุนใหญเสียดวย
ครับ จะมีคูแขงของการบินไทย  หรือไม
มีแลวจะใหเอกชนเขามาแขงขัน  แบบใครดี ใครได
หรือการบินไทยจะเขามามีหุนมาก  แลวก็แขงกันแบบพ่ี ๆ นอง ๆ หรือแบบท่ีเขา

เรียกวา “ฮ๊ัวกัน”
บริการจะดีหรือไม  ไมตองพูดถึง “เทอรโบ” ยังไมทราบ

----------------------------
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เพราะผูพิจารณาในเรื่องนี ้ ในขณะท่ีเขียนน้ีก็ยังไมทราบวาเปนทานใด
เพราะยังไมมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงต้ังรัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมคนใหม
ก็ขอฝากคณะรัฐมนตรีชุดใหม  โปรดพิจารณาในเร่ืองน้ีดวย
จะวิธีไหน ก็คงจะไมเก่ียง หากบริการการบินภายในประเทศดีข้ึน  ก็พอใจแลว
กลับมาเร่ืองตางจังหวัดกันดกีวาครับ  เพราะสิง่ท่ีจะพดูถึงในฉบับนี ้ก็คือ ทางหลวง
โดยเฉพาะอยางย่ิงทางหลวงแผนดนิ  ตองขอชมผูท่ีไดทํ าการศึกษา  เตรียมการ   

ลวงหนา และด ําเนนิการ  รวมท้ังในบางคร้ังก็สนองนโยบายของรัฐบาลไดอยางรวดเร็วฉับไว
ผูนัน้  ก็คือ ขาราชการกรมทางหลวง
นอกจากถนนจะมมีากขึน้  ไมวาจะเปนรัฐบาลไหนก็ตามแลว  คณุภาพของถนน     

ก็ดขีึน้มากดวย
เผลอ ๆ บางคร้ังในขณะท่ีขบัรถ  ก็อดคิดวาน่ีเรากํ าลังขบัรถอยูในประเทศไทย หรือ

วาขบัอยูในตางประเทศ
หากไมมปีญหาเร่ืองรถติดมากระทบ  คงจะฝนกลางวันไดนานหนอยวากํ าลังขับ   

อยูในตางประเทศ
อีกสิง่หน่ึงท่ีจะขอชม ก็คือ การสรางทางเล่ียงเมอืง หรือท่ีภาษาอังกฤษเขาเรียกวา 

By pass
การสรางทางแบบนี ้ ตองใชเวลามาก  ท้ังศึกษาสํ ารวจ หรือบางคร้ังก็ตองเวนคนื
แตกรมทางหลวงก็สรางไดมากขึน้ และก็ดขีึน้
ท่ีพอใจมาก ๆ เทาท่ีมีโอกาสไดใช  ท้ังเปนผูโดยสารและเปนผูขับ  ก็คือ              

ทางเล่ียงเมอืงชะอํ า-หัวหิน  และทางเล่ียงเมอืงปากชอง
นอกจากจะเปนถนนท่ีดี  มีมาตรฐาน  นาใชและทํ าใหใชเวลาในการเดินทาง  

นอยลงแลว
ในอนาคตเสนทางเหลาน้ี  จะเปนเสนทางท่ีนาใชท่ีสุด  เพราะเม่ือเร่ิมสรางทาง ก็

เร่ิมปลูกตนไม
เสนทางใดท่ีมีตนไมขางทาง  นอกจากจะทํ าใหดูรมร่ืนสบายตา ทํ าใหการขับรถ

งายขึ้นแลว  ยังทํ าใหสภาพแวดลอมดีขึ้นดวย
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พูดถึงเร่ืองตนไม  ก็ตองขอชมขามกระทรวงคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
โดยกรมปาไม

ซ่ึงริเร่ิมใหมีโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ  เน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงครองราชยครบ 50 ป

และไดทราบมาวา  สองขางทางของทางหลวงแผนดิน มีผูจองปลูกตนไม       
ตามโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรต ิหมดทุกเสนทางแลว

อีกไมนานเกินรอ  เราคงจะมีทางหลวงท่ีนาใชมาก
นอกจากจะบนถึงการบินไทย  ซ่ึงไมใชเร่ืองท่ีตองการจะเนนแลว  ครั้งนี้ขอชม

ลูกเดียวครับ ไมมีเสียงบน
อยางไรก็ตาม ยังมีเร่ืองเสนอแนะอยูบางเก่ียวกับการใชทางหลวงและการ     

สรางทางหลวง
แมวาขอเสนอนี้  กรมทางหลวงจะวาเขารูต้ังนานแลวละลุง  แตทํ าไมได ก็ขอ   

ยืนยันท่ีจะเสนอละครับ
ขอเร่ืองการใชทางหลวงกอน
เร่ืองแรกก็คือเรื่องของคนขับรถ
กรมทางหลวงจะรณรงคอยางไรก็โปรดดํ าเนินการเถิดครับ  เพื่อใหผูขับรถได

ปฏิบัติตนในการขับรถตามหลักสากล
เอาสากลส ําหรับประเทศท่ีใชมีพวงมาลัยดานขวาก็แลวกัน  กลาวคือ ผูขับรถชา

ตองขับเลนซาย  ผูท่ีขับเร็วกวา หรือตองการจะแซง  ก็ใหใชเลนขวา
ขณะนี้  ใครอยากจะขับเลนไหนก็ขับ  บางคันน้ัน  ขับเลนขวาโดยตลอด
ปลอยใหผูท่ีขับเร็วกวาตองแซงซาย โดยเฉพาะขับชาคูกันท้ังสองเลน  คนท่ี     

ขับเร็วกวา ไมทราบวาจะแซงอยางไร
เปดไฟขอทางก็แลว บีบแตรก็แลว เพ่ือนไมมีปฏิกิริยาโตตอบเอาเสียเลย
ท่ีจริง ตํ ารวจ โดยเฉพาะอยางย่ิงตํ ารวจทางหลวงน้ัน จะตองจับอยูแลว
แตก็ใหเห็นใจตํ ารวจทางหลวง  เพราะถามีผูไมปฏิบัติมาก ๆ ก็คงจะจับไมไหว
นอกจากน้ัน  ยังจับไมไดไลไมทันอีกดวย
เร่ืองท่ีสองก็คือ เทาท่ีสังเกตปรากฏวา  ขณะนี้ทางหลายสายมีทางขนานอยู   

หลายสายแลว  เชน ทางสายสุขุมวิท และสายพหลโยธิน
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“เทอรโบ”  มีความเห็นวา ในเสนทางท่ีมีทางขนานน้ัน  ควรจะแบงใหรถแตละ
ประเภทไดใชโดยไมปะปนกัน

เชน รถบรรทุกซ่ึงว่ิงชาและมีอันตรายมาก ๆ นั้น นาจะวิ่งทางชองขนาน
จะทํ าใหการเคล่ือนยายของรถเปนไปเร็วข้ึน และมีอันตรายนอยลง
ไมทราบวาเร่ืองการกํ าหนดเสนทางใหรถว่ิงบนทางหลวงตามขอเสนอขางตนน้ี
เปนหนาที่ของใคร  หากไมใชหนาท่ีของกรมทางหลวง  ก็โปรดโยนลูกตอดวย

นะครับ
เร่ืองการสรางทางหลวงน้ัน  อยากใหสรางใหมากข้ึน
หากรัฐบาลไมมีเงินพอท่ีจะสรางได  ก็นาจะสนับสนุนใหเอกชนสราง
แลวอนุญาตใหเขาเก็บเงินในอัตราท่ีเขาพอจะมีกํ าไรบาง
โดยกํ าหนดใหเอกชนสรางใหดี  สรางใหสวย  สรางใหส้ัน (ตรง) แลวอนุญาตให

ขับรถไดเร็ว ๆ แบบเมืองนอก
ทางท่ีจะเก็บเงินน้ัน  ไมใชการสรางทางใหม  ท่ีไมมีอยูกอนเลย แตเปนการสราง

ทางเลือกข้ึนมาใหม
ทํ าอยางน้ี  คนเขาไมเดือดรอน เพราะเขามีทางเลือก  อยางเชนเสนทางสายใหม 

กรุงเทพ ฯ-ชลบุรี
ควรอยางย่ิงท่ีจะเก็บเงิน แลวก็เก็บใหแพงดวย  เพราะคนท่ีเขาจะใชทางหลวงท่ีดี  

แตเสียเงินแพงน้ัน  หากเขาค ํานวณแลววา คุม
ท้ังเวลาท่ีเสียไป และคานํ้ ามันท่ีจะตองจายในเวลารถติด
เขาก็เลือกทางท่ีเก็บเงิน  เสนทางเสนหน่ึงท่ีนาจะใชเอกชนสรางแลวเก็บเงิน ก็

คือสายกรุงเทพ ฯ-โคราช
สรางใหดีท่ีสุด  ส้ันท่ีสุด  โดยการสรางลอดใตเขาใหญ
การสรางทางใตภูเขา  ในปจจุบันน้ัน  ไมใชเรื่องยาก  อาจจะสรางงายกวาผาน    

ทุงนาเสียดวยซ้ํ า  แลวไมมีปญหาเร่ืองเวนคืนดวย
บานเมืองเรานั้น  ใครจะรวมกับเอกชน  เปนตองตีกันไวกอนวามีผลประโยชน

เขามาเก่ียวของ
แตขอใหบริสุทธ์ิท้ังกายและใจเสียอยาง  ไมเห็นจะนาเดือดรอนอะไร
ก็ขอฝากทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมคนใหม  และรัฐบาลใหมไวดวย
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ทานนายกรัฐมนตรีคนใหม  ทานบรรหาร  ศิลปอาชา นั้น ทา Keen   ในเร่ืองน้ี
กวาใคร

ไมเช่ือก็ลองขับรถไปเท่ียว สุพรรณบุรี  เมืองของทานดูบาง  วาถนนหนทางเน้ียบ
แคไหน  และก็มีมานานแลวดวย
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