‘นครแห่ งรถติด’ คือคําตอบ ‘รถเมล์ ไทย’ ไฉนรีบขึน้ -ลง?
“เคยไปขึ้นรถเมล์ที่ญี่ปุ่น เรานี่ ลุกยืนก่อนถึงป้ ายจะมารอลง โดนคนขับด่านะ เพราะเขาต้องรับผิดชอบ
ถ้าเราเป็ นอะไรขึ้นมา ของเขาต้องรอรถหยุดสนิ ทถึงจะลุกจากที่นงั่ แล้วค่อยเดินลง บ้านเรานี่ ไล่ลงอย่างกับหมู
กับหมา”, “เราเคยลุกไปกดแล้วมานัง่ ก็โดนไล่ มายืนรอสิ จะลงป้ายนี้ไม่ใช่หรื อ แล้วรถพวกนี้ เวลาเบรกก็นะ” ,
“เห็นด้วยมากที่สุดเลยค่ะเรื่ องนี้ แถมการต้องแสดงตัวว่าจะลงโดยการลุกมาเตรี ยมตัวตอนรถวิ่งนี่ ไม่ใช่เลย ไม่ใช่
เลย และรถควรจอดทุกป้ายเสมอ ไม่ใช่ถา้ ไม่กดกริ่ งคือไม่จอด จะ ขสมก. หรื อ รถร่ วมก็ยงั ต้องปรับปรุ งค่ะ”
บางส่ วนจากความเห็นของผูค้ นบนโลกออนไลน์ หลังมี เฟซบุ๊คแฟนเพจบางแห่ งตั้งคําถาม “ทําไม
รถเมล์เมืองไทยผูโ้ ดยสารจะลงจากรถต้องเตรี ยมตัว? โดยกดกริ่ งก่อนถึงป้ ายแล้วมายืนรอหน้าประตูรถ” พร้อม
กับเปรี ยบเทียบกับรถเมล์ในประเทศที่เจริ ญแล้ว ซึ่ งจะจอดทุกป้ ายไม่ว่าจะมีคนขึ้น - ลงหรื อไม่ ขณะเดียวกัน
ผูโ้ ดยสารยังสามารถนัง่ จนถึงป้ายให้รถจอดสนิ ทแล้วค่อยลุกออกมาเดินลงจากรถ “ไม่เห็นต้องรี บร้อน” เหมือน
สิ่ งที่เกิดขึ้นในกรุ งเทพมหานคร (กทม.) เมืองหลวงของประเทศไทย อันเป็ นพื้นที่ที่มีรถเมล์ให้บริ การจํานวน
มาก
ท่ามกลางความเห็นทํานองก่นด่าบริ ภาษพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร (กระเป๋ า) “สกู๊ป
แนวหน้า” ขอใช้พ้ืนที่สะท้อนมุมมองจาก “คนรถเมล์” อาทิ เรื่ องเล่าจาก คนขับรถเมล์สังกัด “องค์การขนส่ ง
มวลชนกรุ งเทพ (ขสมก.)” อายุ 39 ปี รายหนึ่ ง ที่วิ่งรถเส้นทางเชื่อมระหว่างกรุ งเทพฯ - จ.ปทุมธานี (ทิศเหนื อ)
มาแล้ว 6 ปี เขากล่าวชัดๆ เต็มเสี ยง “เมืองไทยไม่มีทางทําอย่างในต่างประเทศได้” ด้วยเหตุผลคือ
“ประการแรก..จะไม่มีทางเห็นคนไทยเข้าแถวรอขึ้นรถเมล์เด็ดขาด ทุกคนจะวิง่ กรู กนั แย่งขึ้นให้เร็ วที่สุด
ทันที” ซึ่ งต่างจากในต่างประเทศที่ผใู ้ ช้รถเมล์จะยืนต่อแถวเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย “แต่เรื่ องนี้ ก็น่าเห็นใจ เพราะ
ต่างคนต่างกลัวจะไม่ได้นงั่ ”เนื่องจาก “เชื่อมโยง” กับอีกเหตุผลคือ “ประการที่สอง..การจราจรกรุ งเทพฯ ติดขัด
มาก” ถ้าเลือกได้ “คงไม่มีใครอยากทนยืน”รวมถึงรอรถคันถัดไปที่อาจใช้เวลานาน
“ที่ผโู ้ ดยสารต้องแย่งกันขึ้นรถ กลัวไม่ได้ไปเป็ นเรื่ องหลัก รองลงมาคือกลัวไม่ได้นงั่ แล้วรถก็ติดมาก
เวลาขับช้าก็บอกว่าลากพอขับเร็ วก็บอกหวาดเสี ยว บางทีกจ็ อดเทียบป้ ายไม่ได้เพราะรอบๆ มีท้ งั แท็กซี่ ทั้งรถตู ้
จอดแช่ เพราะถ้าหักเข้า - หักออกก็ชา้ อีก ที่มนั เป็ นแบบนี้ เพราะบัสเลน (Bus Lane) ที่เมื่อก่อนเคยกําหนดไว้ให้
เฉพาะรถเมล์วิ่งมันหายไป เพราะจํานวนรถบนถนนเพิ่มขึ้น คือคนใช้รถส่ วนตัวกันเยอะ” พนักงานขับรถสังกัด
ขสมก. รายนี้กล่าว

ไม่ต่างจาก กระเป๋ ารถเมล์สังกัด “รถเอกชนร่ วมบริ การ” อายุ 48 ปี อีกราย ผ่านชี วิตการเป็ นกระเป๋ า
รถเมล์มาแล้ว 26 ปี ในหลากหลายเส้นทางทัว่ กรุ งเทพฯ - ปริ มณฑล เธอเล่าว่า “รถเมล์เข้าป้ าย..แค่จอดรอให้
ผูโ้ ดยสารขึ้น - ลงให้เรี ยบร้อย ครู่ เดียวก็เจอสารพัดยานพาหนะที่ตามมาข้างหลังบีบแตรไล่แล้ว หนักหน่อยบาง
คันเปิ ดกระจกตะโกนด่าก็มี” และเอาเข้าจริ งๆ“ผูโ้ ดยสารเองก็รีบจะให้ไปเร็ วๆ ด้วย” ถ้าขับช้าก็จะมี ท้ งั เสี ยง
นินทาไปจนถึงถูกร้องเรี ยน
“เคยได้ยนิ ผูโ้ ดยสารบ่นว่า “จะไปทันไหม” ทั้งที่เป็ นช่วงเวลารถติด บางคนมีบ่น “คนขับกินเต่ามาหรื อ”
หรื อเคยมีกระทัง่ คนขับบางคนโดนร้องเรี ยนข้อหา “ขับรถช้า” แปลกไหม? ปกติเขาร้องเรี ยนกันมีแต่ขบั รถเร็ ว
ประมาทหวาดเสี ยว แต่นี่โดนร้องเรี ยนเรื่ องขับรถช้า เราก็ช่วยชี้ แจงว่าคนขับแกอายุมากแล้ว จะให้ขบั เร็ วได้
เท่าไรกัน เลนซ้ายก็มีท้ งั รถตู ้ แท็กซี่ มีมอเตอร์ ไซค์อีก ถ้ารถเมล์ขบั ตามๆ ไป ไม่ออกเลน 2 เลน 3 ก็ชา้ โดนด่า
อีก” เธอกล่าว
กระเป๋ ารถเมล์สาวใหญ่รายนี้ ยังกล่าวอีกว่า “ขอให้ผโู ้ ดยสารเอาใจเขาใส่ใจเราบ้าง ไม่ใช่เห็นว่าเป็ นผูใ้ ห้
บริ การแล้วจะทําอะไรก็ได้” เช่น บางคนเอาแต่เล่นโทรศัพท์มือถือ หรื อใส่ หูฟังเพลง ไม่ได้ยินหรื อไม่สนใจที่
กระเป๋ าแจ้งว่าป้ ายต่อไปเป็ นที่ใด หรื อกระเป๋ าไปถามว่าลงป้ ายไหนก็ไม่บอก พอลงไม่ทนั ก็มาบ่นว่าคนขับไม่
จอด พอเกิดเรื่ องขึ้นก็มาโทษผูใ้ ห้บริ การ หรื อพอไปเตือนไปบอกแม้จะใช้ถอ้ ยคําสุ ภาพแต่ก็ถูกด่าหรื อแสดง
กิริยาไม่พอใจใส่ พนักงาน
อีกข้อห่ วงใยบนโลกออนไลน์ซ่ ึ งระบุ ว่า “การที่ ผูโ้ ดยสารลุกเดิ นมารอที่ ประตูรถเมล์อาจก่ อให้เ กิ ด
อุบตั ิเหตุ” ทําให้ในประเทศเจริ ญแล้วไม่มีพฤติกรรมดังกล่าวนั้น นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผูจ้ ดั การศูนย์วิชาการเพื่อ
ความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ให้ความเห็นว่า อุบตั ิเหตุที่เกี่ยวกับรถเมล์แบ่งปั จจัยได้ 3 ส่ วน 1.พนักงานขับ
รถ ปั จจัยเสี่ ยงมาจากการไม่ปิดประตูรถขณะรถกําลังแล่น การเปิ ดประตูให้ลงโดยยังไม่จอดเทียบป้ าย การจอด
รถไม่สนิท
รวมถึง “ความรู ้สึกไม่พอใจที่ได้ยนิ เสี ยงกริ่ งหลายครั้ง” บางคนอาจคิดไปว่า “จะกดยํ้าอะไรนักหนา” ก็
อยากให้เข้าใจว่า “ผูโ้ ดยสารไม่ได้มีแค่คนเดี ยว..คนขับโปรดใจเย็นอย่าถือเอามาเป็ นอารมณ์” ขณะเดี ยวกัน
กระเป๋ าก็ควรช่วยบอกคนขับด้วยว่าผูโ้ ดยสารลงครบแล้วหรื อยัง 2.ผูโ้ ดยสาร บางครั้งไม่ได้เตรี ยมตัวแต่พอถึง
ป้ ายก็รีบวิ่งออกมา การรี บลงโดยที่รถยังไม่จอดสนิ ท ตลอดจน “การใช้โทรศัพท์มือถือขณะยืนบนรถหรื อเดิน
ขึ้ น - ลงรถ จนจับ ราวโหนไม่ แ น่ น หรื อไม่ ดู ว่า มี มอเตอร์ ไ ซค์วิ่ ง มาทางซ้า ยหรื อไม่ ” อาจเกิ ด อุ บ ตั ิ เ หตุ ไ ด้
ผูโ้ ดยสารก็ตอ้ งระมัดระวังด้วย และ 3.สิ่ งแวดล้อมหรื อโครงสร้ างเชิ งระบบ ซึ่ งมี ต้ งั แต่ “การให้ค่าตอบแทน

พนักงานขับรถ - พนักงานเก็บค่าโดยสารแบบเน้นส่ วนแบ่งค่าตัว๋ เป็ นหลัก ในกลุ่มรถเอกชนร่ วมบริ การ” กดดัน
ให้ตอ้ ง “ทํารอบ” เพื่อให้มีรายได้มากพอเลี้ยงตนเองและครอบครัว หรื อ “การจราจรที่ติดขัด” ทําให้เมื่อคนขับ
รถเมล์จอดรถสนิ ทไม่ว่าจะชิ ดป้ ายที่เลนซ้ายสุ ดหรื อจอดที่เลนถัดมาก็ตามเพื่อให้ผูโ้ ดยสารขึ้น - ลงรถ มักถูก
ยานพาหนะอื่นๆ บีบแตรไล่เพราะ “คนทุกคน - รถทุกคันจะรี บไปให้เร็ วที่สุด” เหล่านี้ ก็เป็ นปั จจัยกดดันให้
คนขับรถเมล์ตอ้ งขับเร็ วรวมถึงจอดรถไม่สนิทได้เช่นกัน
“จะโยงโจทย์ไ หนเข้า มามัน ก็ พ ัน กัน หมด เพราะเมื่ อ ไรก็ ต ามที่ ทุ ก คนต้อ งเร่ ง รี บ ไม่ ว่ า จะด้ว ย
ค่าตอบแทน ไม่ว่าจะด้วยเวลาเพราะรถมันติด พอมันมีปัจจัยพวกนี้ เป็ นตัวเสริ ม อีกอันก็ป้ายรถเมล์ตรงสี่ แยก
สมมุติเป็ นแยกใหญ่ ไฟแดงทีกแ็ ดงนาน สมมุติระหว่างรอผูโ้ ดยสารลง ไฟเขียวปุ๊ บจะรี บเร่ งเลยเพราะเขารู ้วา่ ถ้า
ไปไม่ทนั มันก็ยาวอันนี้ กเ็ ป็ นอีกปั จจัย มันอาจจะต้องมาเน้นสังคมให้ถอยกลับมา ถ้ายังเน้นเรื่ องความปลอดภัย
เราก็ตอ้ งปรับตัวว่า “เออ!..ไม่ทนั ก็คือไม่ทนั ” แต่ไม่ใช่เร่ งเผือ่ ทัน
เพราะมันก็จะไปพันกับพฤติกรรมอื่นๆ อีก เช่น เห็นไฟเหลือง รู ้วา่ แยกนี้ติดนาน เหลืองก็ไปเลย ตามนํ้าไป ยิง่ ถ้า
แยกใหญ่ยิ่งอันตราย มันไปแดงตรงกลางแยก ผูโ้ ดยสารก็ตอ้ งปรับตัว ไม่ใช่เป็ นหน้าที่คนขับฝ่ ายเดียว ตัวคุณก็
ต้องเตรี ยมพร้อม ฝ่ ายคนขับก็ตอ้ งเข้าใจ และระบบก็ตอ้ งถูกตั้งคําถามว่าเราจะมาอยูก่ บั การจ่ายค่าตอบแทนตาม
รอบวิ่ง ตามเปอร์เซ็นต์ตวั๋ อีกนานเท่าไร” นพ.ธนะพงศ์ กล่ าวในท้ ายที่ส ุด
ที่มา : https://www.naewna.com/likesara/420977

