
ทอไอเสีย
เทอรโบ

วันหยุดราชการในระยะน้ี “เทอรโบ” มักจะใชเวลานอกบานมากย่ิงข้ึน
 นอกจากจะตองไปทํ าสวน ซ่ึงไดเตรียมการไวกอนการเกษียณอายุ ดังท่ีเคยเขียนไวใน
“วารสารขาราชการ” แลว
 ยังชอบขับรถไปเท่ียวตามสถานท่ีตาง ๆ ซ่ึงไมใกลไมไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก
 เชน นนทบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อยุธยา ปทุมธานี และสมุทรสาคร เปนตน
 เปนการสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีสงเสริมใหทองเท่ียวภายในประเทศดวย วาง้ันเถอะ

ส่ิงแรกท่ีขอกลาวถึงและขอชมเชยก็คือ ความรวมมือระหวางประชาชนในทองท่ีและ
ทางราชการท่ีชวยกันสรางแหลงทองเท่ียวใหเพ่ิมมากข้ึน

ตัวอยางเชนท่ีตลาดวัดดอนหวาย อํ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เม่ือ 5- 6 ป ท่ีแลว ส่ิงท่ีมีอยูในปจจุบันน้ี ก็มีอยูแลว
แตไมคอยมีใครรูจัก และไมดังเทาตอนนี้
หลังจากไดมีการประสานงานกันอยางดี โดยมีการปรับปรุงใหดีย่ิงข้ึน รวมท้ังมีการ

ประชาสัมพันธอยางเปนระบบ
ทํ าใหตลาดวัดดอนหวายเปล่ียนแปลงจากเดิมเปนอยางมาก
มีนักทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึนและประชาชนในบริเวณน้ันและบริเวณใกลเคียง มีเศรษฐกิจ

ดีขึ้น
หากทานใดจะไปเท่ียวท่ีน่ันในวันหยุดราชการ ก็ตองทํ าใจเร่ืองรถติดกันบางเล็กนอย
เพราะมีประชาชนไปเย่ียมชมมากมายเหลือเกิน
นอกจากท่ีตลาดวัดดอนหวายแลว ก็ยังมีอีกหลายท่ี หลายแหงที่ไดพัฒนาขึ้นมาเปนแหลง

ทองเท่ียวท่ีฮิตติดอันดับ

อยางไรก็ตาม สถานท่ีทองเท่ียวยังไดรับการพัฒนาไมสอดคลองกับจํ านวนนักทองเท่ียวท่ี
เพิ่มขึ้น
 หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ สถานท่ีทองเท่ียวของจังหวัดตาง ๆ เพิ่มขึ้นจากเดิมไมมากนัก

----------------------------
* ลงในวารสารขาราชการ ประจํ าเดือนมีนาคม – เมษายน 2545
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แตหากทานผูอานไมไดไปทองเท่ียวในจังหวัดตาง ๆ มานานแลว
 ก็นาจะหาโอกาสไปเท่ียวบาง

เพราะขณะน้ีการเดินทางไปในจังหวัดตาง ๆ นั้น สะดวกสบายมากกวาเดิมหลายเทานัก
 ท้ังทางเคร่ืองบินซ่ึงมีสนามบินเพ่ิมมากข้ึน
 แมวาบางจังหวัดน้ันมีไวเพ่ือเปนเกียรติของจังหวัดน้ันมากกวาจะใหเคร่ืองบินลง
 เพราะมีเคร่ืองบินลงสัปดาหละไมก่ีเท่ียว คิดแลวไมคุมกับการกอสรางและการบํ ารุง
รักษา

เอาเถอะ อยาพูดถึงเคร่ืองบินมากนักเลย เด๋ียวจะเลยเถิด
 เพราะคนเบ้ียนอยหอยนอยอยางขาราชการ ก็ตองพ่ึงรถยนต
 ไมวาจะเปนรถโดยสารประจํ าทาง รถทัวร หรือรถสวนตัว

ซ่ึงตองอาศัยถนนหนทางตาง ๆ
 ในปจจุบัน ถนนหนทางระหวางจังหวัดหรือแมแตในจังหวัดบางจังหวัดน้ัน นับวา
ทันสมัยและสวยงามมาก
 ขับรถไปตางจังหวัดในระยะน้ี  เผลอ ๆ อาจนึกวาขับรถอยูท่ีเมืองนอกเสียอีก

เพราะถนนหนทางท่ีกรมทางหลวงไดสรางใหมอีกหลายสายน้ัน สวยงามและทันสมัย
มาก

แมแตถนนสายเกา ๆ หลายสายท่ีกรมทางหลวงไดปรับปรุงใหม
 ทานที่ไมไดผานไปนานแลว ก็อาจจะจํ าไมไดเชนกัน
 เพราะถนนเหลาน้ีท้ังกวาง มีหลายเลนและราบเรียบเปนพิเศษ

ท้ังน้ี ไมรวมถนนบางสายท่ีปลอยปละละเลยใหสิบลอขย้ํ าเสียปนปบางสายนะ
 นอกจากน้ี ยังมีถนนตางระดับท่ีสรางข้ึนตามแยกตาง ๆ ทํ าใหรถผานไดสะดวกรวดเร็ว
โดยไมตองคอยสัญญานไฟแดง

ตลอดจน ยังตกแตงรวมท้ังปลูกหญาและตนไมท่ีริมถนนไวเปนอยางดี
 ทํ าใหมีทัศนียภาพท่ีดีย่ิง

ก็ขอชมเชยในความสามารถและความพยายามของกรมทางหลวงไว ณ ท่ีน้ีดวย
ชมมาก็มากแลว คงมีเร่ืองท่ีตองขอเสนอแนะบาง
แมวาจะเปนเร่ืองนิดเดียว แตถาไมมีสิ่งนี ้ ก็จะทํ าใหทานเจาของรถยนตเสียเงินหรือเสีย

เวลามากข้ึน



3

ส่ิงน้ัน ก็คือ ปายบอกทาง
ส ําหรับผูท่ีใชเสนทางน้ันอยูเปนประจํ า ปายบอกทางคงไมมีประโยชนมากมายนักหรอก

 เพราะทราบเสนทางน้ัน ๆ เปนอยางดี วาจะตองไปทางไหน และจะเล้ียวตรงไหน
 พูดงาย ๆ วา แทบจะหลับตาขบัไดแลว
 แตส ําหรับผูท่ีไมคุนเคยเสนทางน้ันดีพอ หรือไมเคยผานเสนทางน้ันมากอน
 ปายบอกทาง จะมีสวนส ําคัญท่ีสุดท่ีจะชวยใหไปสูจุดหมายปลายทางอยางรวดเร็วและ
ประหยัด
 และในความเปนจริง สวนใหญปายทางท่ีกรมทางหลวงทํ าไวนั้นชัดเจนอยูแลว
 มีปายแจงลวงหนาวาถึงแยกขางหนา ตรงไป หรือซายขวาไปไหน
 เม่ือใกลถึงทางแยกน้ันจะมีปายอีกคร้ังหน่ึง
 น่ันคือเร่ืองปกติท่ัวไป

แตท่ีไมปกติซ่ึงมีสวนนอย ก็คือไมมีปายเตือนลวงหนา
แบบน้ีคนขับรถท่ีไมขับชาจนเกินไป ก็จะไมเห็นปายบอกทางน้ัน
ตองขับเลยไปก็มี
แมเปนส่ิงเล็กนอย แตหากกรมทางหลวงจะไดกํ าชับใหเขตการทางและแขวงการทางได

ส ํารวจวาตรงไหนท่ีเปนแบบน้ี
แลวจัดการแกไขเพ่ิมเติมใหเปนท่ีเรียบรอย
ก็จะชวยผูขับข่ีรถไดเปนอยางมาก

ท่ีสํ าคัญก็คือปายบอกทางบางปายน้ันทํ าใหสับสน
กลาวคือมีบางแยกท่ีมีปายบอกทางไปสถานท่ีเดียวกันหลายทาง
แมวา “ทางไปกรุงโรมมีหลายทาง”
แตถาไมบอกวาทางไหนผานทางไหน ทางไหนใกลกวาทางไหน
ผูท่ีไมเคยใชถนนเสนน้ันมากอน ก็จะไมทราบวาควรจะใชทางสายไหน
ตัวอยางเชนทานเดินทางจากอยุธยากลับกรุงเทพมหานคร ท่ีเปนทางสายในและไมใชเสน

ทางถนนพหลโยธิน
มีเสนทางมากมายหลายสายท่ีมีปายบอกทางวาไปกรุงเทพมหานคร
แตเสนทางเหลาน้ันกอนถึงกรุงเทพมหานครอาจจะผานปทุมธานีหรือนนทบุรี
หากแจงเพ่ิมเติมวาทางท่ีไปกรุงเทพน้ีผานท่ีใด และระยะทางเทาใด
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ก็จะชวยใหการตัดสินใจดีข้ึน
 ตัวอยางการบอกระยะทางมีใหเห็นแลวครับ เปนของการทางพิเศษแหงประเทศไทย

แมจะดังในระยะน้ีในเร่ืองคาโง แตเม่ือทํ าอะไรด ีๆ ไว ก็ตองชม
ชมในสวนดีแลวชวยกันเหยียบสวนเสียก็ยังได ใชไหมครับ
ครับ กลับมาท่ีปายบอกทางของการทางพิเศษแหงประเทศไทยกันอีกคร้ัง

 หากทานข้ึนทางดวนท่ีถนนพระราม 9 เพ่ือเขากรุงเทพมหานคร
 ทานจะเห็นปายบอกทางวาไปดาวคะนองได 2 ทาง

ทางท่ีหน่ึงเล้ียวซาย ไปทางสุขุมวิท คลองเตย แลวก็ดาวคะนอง
สวนตรงไปก็คือผานยมราช สีลม แลวก็ดาวคะนอง
2 เสนทางน้ี การทางพิเศษแหงประเทศไทยบอกระยะทางไวเรียบรอย
หากทานจะไปธนบุรี ทานก็จะตัดสินใจเลือกเสนทางไดวาจะไปทางไหนดี
จะเลือกเสนทางท่ีส้ันกวาแตการจราจรติดขัดมากกวา หรือจะเลือกเสนทางท่ียาวกวา แต

การจราจรคลองตัวกวา ก็ตามอัธยาศัย
อยางไรก็ตาม ส่ิงท่ีการทางพิเศษแหงประเทศไทยจะตองรีบปรับปรุงแกไข ก็คือ ปายบอก

ทางท่ีจะข้ึนทางดวน
ชวยประสานกับกรุงเทพมหานคร แลวชวยทํ าปายบอกทางใหชัดเจนซักหนอยเถอะวา จะ

ใชเสนทางไหนท่ีจะข้ึนทางดวนไดงายท่ีสุด
เพราะบางคร้ังเห็นทางดวนอยูเหนือศรีษะ แตก็หาทางข้ึนทางดวนไมเจอ
ปลอยใหเผาน้ํ ามันอยูใกล ๆ บริเวณทางดวนต้ังนานถึงจะไดข้ึน
จํ าเปนตองทํ าลายเศรษฐกิจของชาติโดยไมไดเจตนา

พูดถึงปายบอกทางท่ีทํ าใหสับสนของกรมทางหลวงแลวคงตองพูดถึงปายของ
กรุงเทพมหานครบาง

กรุงเทพมหานครในระยะน้ี ไดจัดทํ าปายบอกทางดีข้ึนมาก
แตก็ยังมีอีกหลายแหงท่ียังทํ าใหผูไมเคยใชทางสับสนเชนเดียวกับปายบอกทางของกรม

ทางหลวง
กลาวคือมีบางแยกท่ีมีปายบอกทางไปสถานท่ีเดียวกันหลายทาง
เชนหากจะเขากรุงเทพฯ โดยเดินทางมาทางถนนพหลโยธิน จนใกลถึงส่ีแยกรัชโยธิน
จะเห็นปายบอกทางทางตรงวา ไปลาดพราว
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ในขณะเดียวกัน จะเปนปายบอกทางเล้ียวซายวาไปลาดพราวเชนเดียวกัน
ทํ าใหคนท่ีไมเคยมาเลยตองเปนงงวาจะไปลาดพราวทางไหนดี
เพราะปายลาดพราวท้ังสองแหงน้ันไมเหมือนกัน กลาวคือลาดพราวแรกเปน “ปากทาง

ลาดพราว”  สวนลาดพราวหลัง เปน “ลาดพราว-รัชดา”
นอกจากน้ัน เสนทางสูสนามบินนานาชาต ิ คือสนามบินดอนเมืองน้ัน ควรจะมี

สัญลักษณของสนามบินท่ีเปนสากล คือรูปเคร่ืองบิน ไวใหชัดเจน
แตบางแหงก็ไมคอยแสดงไวใหเห็น
แสดงไวเชนกัน แตเม่ือใกลถึงสนามบินแลว
ซ่ึงคงไมไดประโยชนมากเทาไร
นอกจากน้ัน ยังมีช่ือตาง ๆ ท่ีสะกดผิด เชน แคราย หรือแคลาย และสาทร หรือสาธร
หากจะรีบแกเสียใหถูกตอง ก็จะทํ าใหไมสับสนได
ภาษาอังกฤษก็เชนเดียวกัน
ช่ือเดียวกัน แตติดต้ังปายไวคนละท่ี ก็สะกดไมเหมือนกัน
เชนหวยขวาง ค ําวา “หวย” บางแหงก็เขียนวา “Huai” และบางแหงก็เขียนวา “Huay”
คงจะมีอีกหลายแหงและอีกหลายคํ าท่ีเปนเชนน้ี
หากเขตตาง ๆ จะชวยกันสํ ารวจแลวแกไขเสียใหถูกตอง ก็จะทํ าใหไมสับสนได

ดังท่ีไดกลาวมาแลววา ปายบอกทางเปนส่ิงจํ าเปนอยางมากสํ าหรับผูเดินทาง
โดยเฉพาะผูไมคุนทางหรือผูที่ไมเคยใชเสนทางนั้น ๆ มากอน
จึงอยากเห็นหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกหนวยไดชวยกันสอดสองดูแลดวย
เพราะจะทํ าใหประชาชนใชถนนเพ่ือทองเท่ียวในเมืองไทยใหมากข้ึนและสะดวกข้ึน
เพราะนอกจากจะประหยัดเงินตราท่ีไมตองใชจายในตางประเทศแลว
ยังชวยใหชาวบานในจังหวัดตาง ๆ มีเศรษฐกิจดีข้ึน

ไหน ๆ ก็พูดถึงปายบอกทางบนถนนหนทางและเร่ืองการทองเท่ียวภายในประเทศแลว
เรายังขาดส่ิงสํ าคัญอีกอยางหน่ึง คือ แผนท่ีของจังหวัด
ท่ีจริงแตละจังหวัดก็มีแผนท่ีและสถานท่ีทองเท่ียวของจังหวัดอยูแลวแหละ
แตที่ขาดก็คือ ขาดสถานท่ีแจกจายแผนท่ีเหลาน้ีอยางสะดวก
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เพราะกวาจะเขาไปถึงหนวยงานการทองเท่ียวของจังหวัด หรือโรงแรมท่ีแจกจายแผนท่ี
ของจังหวัด

ก็หลงทางกันเสียกอนแลว
ในตางประเทศน้ัน กอนจะเขาเมืองเขาก็มีแผนท่ีแผนใหญติดต้ังใหนักทองเท่ียวแวะเขา

ไปส ํารวจกันเสียกอน
โดยตกแตงสถานท่ีดังกลาวใหสวยงาม เปนท่ีนาสนใจท่ีจะแวะไปเย่ียมชม
ประกอบกับท่ีแจกแผนท่ีก็หางายมาก
เพราะมีแจกอยูทั่วไป ท้ังตามสถานีบริการน้ํ ามัน หรือตามรานคาตาง ๆ
เพียงแตสังเกตท่ีท่ีมีเคร่ืองหมาย “i” ก็แวะเขาไปรับได
ก็ฝากทานผูวาราชการจังหวัด และการทองเท่ียวแหงประเทศไทยชวยพิจารณาดวย
หากดํ าเนินการในเร่ืองเล็ก ๆ นอย ๆ อยางน้ีได
คนไทยอาจจะเที่ยวเมืองไทยกันมากขึ้นครับ

ท่ีจริงขอเขียนน้ีควรจะจบ เพราะไดสงตนฉบับไปแลว
แตไปพบเหตุการณเก่ียวกับปายบอกทางมาดวยตนเองอีก และเห็นวาเปนเร่ืองสํ าคัญ  จึง

ตองเขียนเพ่ิมเติม
เพราะไดเดินทางไปตางจังหวัดและประสบอุบัติเหตุเล็ก ๆ นอย ๆ แถว ๆ ชะอํ า ซึ่ง

จํ าเปนตองไปพบแพทย
แตกวาจะหาโรงพยาบาลของรัฐไดก็ใชเวลานานมาก
ในเมืองไมมีปายบอกทางไปโรงพยาบาลเลย ตองเสียเวลาสอบถามชาวบานวาไปโรง

พยาบาลไดทางไหน
ท่ีจริง สถานท่ีท่ีผูเดินทางตองการท่ีจะเห็นปายบอกทางท่ีชัดเจนท่ีสุด มีอยู 2 ปาย
คือปายบอกทางไปสถานีตํ ารวจ และไปโรงพยาบาล
ซ่ึงควรจะมีจากถนนสายหลักไปตามแยกตาง ๆ จนถึงสถานีตํ ารวจหรือโรงพยาบาลน่ัน

แหละ
จัดทํ าใหชัดเจนและมาก ๆ ไวเถอะครับ ไมมีใครเขาร ําคาญหรอก
เพราะในปจจุบัน ปายบอกทางของโรงพยาบาลเอกชนมีอยูเยอะมาก
มีเกือบทุกส่ีแยกวาง้ันเถอะ
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สํ านักงานตํ ารวจแหงชาติและกระทรวงสาธารณะสุขอยาหวงงบประมาณในเร่ืองการทํ า
ปายบอกทางเหลาน้ีมากนักเลย

เร่ิมจัดทํ าปายบอกทางใหมากและชัดเจนเสียแตวันน้ีเถิดครับ
ประชาชนเขาจะไดใชบริการไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

-----------------------------
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