
ทอไอเสีย*
                                                  เทอรโบ

เมื่อประมาณ 7 ปท่ีแลว  จํ าไดวาไดตั้งนาฬิกาใหปลุก  เม่ือเวลา 6.00 น.
หลังจากอาบน้ํ าแตงตัวซึ่งใชเวลาไมนานนัก ก็ขับรถไปทํ างาน
ยังมีเวลาพอท่ีจะอานหนังสือพิมพไดหลายฉบับ  และรับประทานอาหารเชา   

กอนเขาปฏิบัติหนาท่ีตามปกติ
ในปตอ ๆ มา เพ่ือท่ีจะไดกระทํ ากิจกรรมตาง ๆ ดังท่ีไดกลาวแลว จะตองต่ืนนอน

เร็วข้ึนทุก ๆ ป
ปน้ีตองต่ืนนอนเวลา 5.30 น.
แสดงวาปหน่ึง ๆ ตองต่ืนนอนเร็วข้ึนกวาเดิมปละประมาณ 4 นาที
ต่ืนนอนเวลา 5.30 น. นัน้  ไมเทาไรหรอกเพราะบานอยูไมไกลจากส ํานกังานมากนกั
แตผูท่ีอยูไกล ๆ ส ํานักงานนี่ซินาเห็นใจ
บางทานตองต่ืนต้ังแตเวลา 4.00 น.
หากสถานการณเปนอยางน้ี ก็ไมทราบวาขาราชการท่ีอยูไกล ๆ จะไดหลับนอน

กันมากนอยแคไหน
การท่ีคนกรุงเทพ ฯ ตองต่ืนนอนเร็วข้ึนทุกปน้ัน  ทานผูอานแมวาจะไมไดอยูใน

กรุงเทพ ฯ ก็คงทราบดีวาเกิดจากปญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร
ปญหาน้ีทุกฝายรู และทุกฝายก็พยายามจะแก
โครงการขนสงมวลชนตาง ๆ ท้ังของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานคร ก็ไดริเร่ิม

ใหมีขึ้น
แตยังไมมีโครงการใดสํ าเร็จ
ปญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร  จึงยังจลาจลอยู
ลองมาดูในสวนของรัฐบาลโดยเฉพาะ

---------------------------------
* ลงใน “วารสารขาราชการ” ประจํ าเดือนมีนาคม – เมษายน 2536
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 รัฐบาลของ ฯ พณ ฯ นายกรัฐมนตรี นายชวน  หลีกภัย  ก็ไดมีนโยบายการฟนฟู
บูรณะกรุงเทพมหานครไววา

 “กํ าหนดแผนงานและโครงการฟนฟูบูรณะกรุงเทพมหานครเพื่อแกไขปญหาใน
ดานการจราจร…”

สวนราชการท่ีจะสนองตอนโยบายของรัฐบาลนี้นาจะไดแกสํ านักงานคณะ
กรรมการจัดระบบการจราจรทางบก  ส ํานักนายกรัฐมนตรี
  ซ่ึงไดจัดต้ังข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2535   โดยรัฐบาลนายอนนัต  ปนยารชนุ  เพือ่              
รับผดิชอบเก่ียวกับการจัดระบบการจราจรท่ัวประเทศ    รวมท้ังของกรุงเทพมหานครดวย

ผลงานของส ํานักงานน้ีมีมากมายหลายประการ
แตท่ีทํ าใหขาราชการสะดุงสุดตัวก็เห็นจะเปนขาวท่ีออกมาท้ังทางวิทยุ โทรทัศน

และหนังสือพิมพ เม่ือกลางเดือนกุมภาพันธ 2536
ขาวระบุวา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับขอเสนอของสํ านักงานคณะกรรมการ

จัดระบบการจราจรทางบก  ซ่ึงเสนอวา
ขาราชการท่ีกระทํ าผิดกฎจราจร  ไมวาจะอยูในหรือนอกเคร่ืองแบบจะถูกลงโทษ

สูงสุด
  อยางเชนโทษระบุวาปรับ 500-2,000 บาท  ก็ใหปรับสูงสุดคือ 2,000 บาท  โดย
ไมมีการวากลาวตักเตือน

นอกจากน้ัน  ขาราชการผูใดถูกใบส่ังก็จะนํ าไปบันทึกไวในคอมพิวเตอร
ถาพบวาขาราชการใดกระทํ าผิดกฎจราจร  3 ครั้ง ในปเดียว  ก็จะมีการเสนอ      

งดพิจารณาขึ้นเงินเดือนแกขาราชผูนั้น
ท้ังน้ี  เพ่ือใหขาราชการเปนตัวอยางท่ีดีตอประชาชนในการใชรถใชถนน
ขาวดังกลาวไดรับการวิพากษวิจารณจากขาราชการพอสมควร
วาทํ าไมถึงทํ าเฉพาะขาราชการ
ขอส ําคัญจะตรวจสอบไดอยางไรเปนขาราชการหรือไม
เพราะขาราชการก็ขอมีบัตรประจํ าตัวประชาชนได  หากตํ ารวจขอดูบัตร      

ประจ ําตัวเม่ือกระทํ าผิดกฎจราจร
อยางไรก็ตาม ขาวท่ีออกมาดังกลาวขางตนเปนจริงเพียงคร่ึงเดียว
ท่ีจริง ๆ ก็คือ
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คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2536  แลวมีมติเห็นชอบ
แนวทางปฏิบัติเพื่อบรรเทาปญหาจราจรในสวนของเจาหนาท่ีของรัฐ  ตามท่ีสํ านักงาน          
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกเสนอ และใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติดังน้ี

1.! การใชยานพาหนะของหนวยงานรัฐ  โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครใหใช
เทาท่ีจํ าเปนหรือเรงดวน  โดยใหใชการติดตอสื่อสารอื่นแทน เชน ทางโทรศัพท หรือทาง
ไปรษณีย หรือทางโทรสาร เปนตน  และหากจํ าเปนตองสงหนังสือใหสงทางไปรษณียตามไป

2.! การสงหนงัสอืของทางราชการ ใหใชบริการไปรษณียและโทรสาร หากจํ าเปน
ตองใชรถยนต  ใหใชรถจักรยานยนตหรือรถยนตขนาดเล็กไมเกิน 1,000 ซซี ีเพือ่การ    สงหนงัสอื
ของทางราชการ และหากเปนไปไดใหหลีกเล่ียง การสงหนงัสอืของทางราชการในชัว่โมงเรงดวน

3.! ใหเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงใชรถใชถนน โดยเฉพาะพนักงานขับรถยนตรักษาวินัย
จราจร  เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน  โดยวิธีดํ าเนินการดังน้ี

3.1!ใหกรมตํ ารวจสั่งปรับพนักงานขับรถยนตของหนวยงานของรัฐ  ซึ่งม ี  
ตราเคร่ืองหมายประจํ าของสวนราชการปรากฏดานขางนอกรถท่ีฝาฝนกฎจราจรในอัตราสูงสุด 
ส ําหรับความผิดในขอหานั้น ๆ

3.2!โดยกรมตํ ารวจโดยกองบัญชาการตํ ารวจนครบาลรวบรวมสถิติท่ี
พนักงานขับรถยนตของหนวยงานของรัฐซ่ึงถูกปรับตาม 3.1 แจงทุกหนวยงานของรัฐระดับกรม
หรือเทียบเทาทราบทุก 3 เดือน  และหากถูกปรับเกิน 3 คร้ังตอป  ใหผูบังคับบัญชาใชดุลยพินิจ
งดการเล่ือนข้ันเงินเดือนในปน้ัน ๆ

3.3!ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงรับผิดชอบควบคุมพนักงานขับรถยนตของหนวยงาน
ของรัฐดูแลควบคุมใหพนักงานขับรถยนตรักษษวินับจราจร

3.4!ใหหนวยงานของรัฐกํ าชับใหขาราชการ ลูกจาง และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
รักษาวินัยจราจรเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน

ท่ีจริง “เทอรโบ” วาทางหน่ึงท่ีชวยแบงเบาปญหาการจราจร  แมวาจะไมใชการ
แกปญหาจราจรท้ังระบบก็ตาม  ทางน้ันก็คือ

วินัยของผูใชรถใชถนน
และผูที่จะท ําใหผูใชรถใชถนนมีวินัย คือ ตํ ารวจ จราจร
ถาไมมีอัตรากํ าลังในสวนนี้เพียงพอ  ก็นาจะเกล่ียกํ าลังคนมาจากสวนอ่ืนหรือ   

ถาจํ าเปนจริง ๆ ก็ขออัตรากํ าลังเพิ่ม
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แลวประกาศแจงผูใชรถใชถนนวาตอไปน้ีจะเอาจริง
ไมมีการวากลาวตักเตือน  หรือกลาวอีกนัยหน่ึงก็คือปรับลูกเดียว
แลวก็ทํ ากันอยางจริง ๆ จัง ๆ
ไมใชในลักษณะไฟไหมฟาง
หากผูใชรถใชถนนทุกคนมีวินัย
ก็จะทํ าใหการจราจรมีสภาพดีข้ึนกวาน้ี
หนวยงานอีกหนวยหน่ึง  ซ่ึงพอจะชวยไดบางก็คือ ขสมก.
ปจจุบันคนขับรถประจ ําทางมักไมคอยปฏบัิติตามกฎจราจร
แทนท่ีจะขับในชองบัสเลน ก็แซงออกมาขับนอกชองบัสเลน
แทนท่ีจะจอดชิดซายที่ปายรถเมล  ก็ไมกระทํ า จอดใหผูโดยสารข้ึนลงในเลน

ไหนก็ไดตามใจชอบ
นอกจากจะฝากตํ ารวจจราจรใหชวยเขียนใบส่ังใหแลว
ขอฝาก ขสมก. ชวยอบรมตักเตือน งดบํ าเหน็จความชอบ หรือหากไมไหวจริง ๆ 

ก็เอาออกเสียบาง
จะชวยใหการจราจรในกรุงเทพมหานครดีข้ึน

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