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ความพยายามในการแก้ไขปัญหาจราจรในจาการ์ตาทํา

ให้เกิดอาชีพใหม่ สร้างรายได้ให้คนยากจน แต่
ขณะเดียวกันก็ทําให้ขาดประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา 
และคาดเดาได้ว่าไม่ว่าจะใช้มาตรการใดแก้ปัญหาจราจรก็
ตาม ตราบท่ีไม่คํานึงถึงประเด็นเศรษฐศาสตร์และ
วัฒนธรรมแล้ว ก็ไม่มีทางสําเร็จไปได้ 
 
สื่อต่างประเทศชอบกล่าวถึงการจราจรที่เลวร้ายสุดสุด
ของจาการ์ตา และมักพาดพิงถึงกรุงเทพฯด้วย (แท้จริง
แล้วที่หนักหนาอีกแห่งก็คือมะนิลา) ซ่ึงปัจจุบันกรุงเทพฯ
ดีกว่าอีกหลายเมืองในเวลาเร่งด่วน และมีรถไฟบนดิน
และใต้ดินให้เลือกอีกด้วย  
 
จาการ์ตาที่มีประชากรอยู่อาศัยถึงกว่า 10 ล้านคน ใน
ประชากรของประเทศท้ังหมด 240 ล้านคน มีรถยนต์
ออกใหม่วันละ 236 คัน รถมอเตอร์ไซค์ใหม่วันละ 891 
คัน ทําให้มีจํานวนยานยนต์เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 9.5 ต่อ
ปี ในขณะที่พ้ืนท่ีผิวจราจรใหม่แทบไม่เพ่ิมข้ึนเลย 
 
ตัวเลขพยากรณ์ที่น่ากลัวก็คือหากเป็นไปในทิศทางน้ี 
ก่อนปี 2011 หรือ 2 ปีจากปัจจุบัน การจราจรใน
จาการ์ตาจะเป็นอัมพาตอย่างสมบูรณ์ 
 
ทางการอินโดนีเซียรู้ดีว่าการจราจรเป็นปัญหาหนัก
เพียงใด (รถติดกันหนักหนาทุกเช้าเย็นจะไม่เห็นได้
อย่างไร) จึงได้แก้ไขด้วยการพยายามสร้างถนน ระบบ
ขนส่งมวลชน ฯลฯ แต่ก็ไม่เป็นผลเน่ืองจากนานาปัญหา
ของคนในแถบน้ี (ย้อนไปดูก็ได้ว่าบ้านเราใช้เวลานาน
เท่าใดกว่าสนามบินสุวรรณภูมิ รถไฟบนดินและใต้ดินจะ
คลอด) คอร์รัปช่ันเป็นปัญหาใหญ่ที่สุด เมือ่ผลประโยชน์
ไม่ลงตัวมันก็เดินหน้าไม่ได้ และถึงเดินหน้าได้ "ไอติมก็
เหลือเพียงคร่ึงแท่ง" เท่าน้ัน 
 
เมื่อสิบกว่าปีมาแล้ว ในจาการ์ตาผมเห็นเขาห้ามรถที่มี
เลขป้ายทะเบียนลงท้ายเลขคู่เลขคี่ผ่านบางถนนในบางวัน 

 

 

 

 

หรือบางเวลาเพ่ือกระจายปริมาณการจราจร แต่ก็ดูจะไม่
ได้ผล สิ่งที่เกิดข้ึนก็คือธุรกิจป้ายทะเบียนเถ่ือนเฟ่ืองฟู 
เจ้าของรถเปลี่ยนป้ายทะเบียนเพ่ือให้วิ่งได้ในถนนท่ีมีกฎ
ห้ามตามท่ีต้องการ  
 
วิธีหน่ึงที่หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันก็คือรถจะสามารถวิ่ง
ในเลนพิเศษที่ทําให้เคลื่อนตัวได้เร็วข้ึนบ้างก็เมื่อมีคนน่ัง
ในรถไม่ต่ํากว่า 3 คนข้ึนไป หรือท่ีเรียกว่าช่องทาง
จราจร "3 in 1" กล่าวคือผู้โดยสาร 3 คนในรถ 1 คนั 
 
จุดประสงค์ก็คือต้องการให้เกิดแรงจูงใจในเร่ือง car-
pooling (หลายคนต้องน่ังรถแชร์กันมา) เพ่ือลดจํานวน
รถในท้องถนน ลดผลกระทบจากการจราจรติดขัด 
(ปัจจุบันการจราจรเช่นน้ีทําให้ต้องเสียนํ้ามันและเสียเวลา
เป็นมูลค่าไม่ต่ํากว่าปีละ 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 45,000 ล้านบาท ตัวเลขน้ียังไม่รวมต้นทุน
ด้านสาธารณสุขที่ต้องเสียไปอีก) แต่คนอินโดนีเซียคล้าย
คนไทยในความสามารถที่จะหลบหลีกกฎหมาย เพ่ือเข้า
ไปใช้เลน "3 in 1" ถึงแม้จะขับรถมาคนเดียวก็ตาม 
ดังน้ันจึงเกิดอาชีพ "จ๊อกก้ี" ข้ึน 
 
ริมถนนก่อนท่ีจะเข้าเส้นทาง "3 in 1" จะมีเด็ก ผู้หญิง
สาวและกลางคน บ้างก็อุ้มเด็กด้วย ยืนอยู่พร้อมกับชูน้ิว 
1 หรือ 2 น้ิว เพ่ือบอกให้รู้ว่ายินดีรับจ้างน่ังรถไปด้วยก่ี
คนเพ่ือจะได้สามารถใช้ช่องจราจร "3 in 1" ได้ 
 
ค่าจ้างก็คือหน่ึงเหรียญสหรัฐต่อหน่ึงคนต่อหน่ึงเที่ยว 
"จ๊อกก้ี" เหล่าน้ีจะมายืนออกันแน่นตอนเช้าและเย็น มุม
หน่ึงนับได ้100-200 คน เมื่อได้เที่ยวหน่ึงแล้วก็จะน่ัง
รถเมล์ย้อนมาจุดเก่า วันหน่ึงก็ทําเงินได้ไม่น้อยเม่ือเทียบ
กับค่าจ้างทํางานบ้านเดือนละ 30 เหรียญสหรัฐ 
 
หลายคนทํามา 9-10 ปี ตั้งแต่เป็นเด็กจนโต เรียกได้ว่า
อาชีพ "จ๊อกก้ี" ทํารายได้ให้คนจนที่มีอยู่เป็นจํานวนมาก
ในจาการ์ตา การรับจ้าง "จ๊อกก้ี" ที่กว้างขวางมากข้ึน
เมื่อรถในเลนธรรมดาติดมากข้ึน ทําให้นโยบาย "3 in 
1" ได้ผลน้อยลง 
 



หากวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ ค่าจ้าง "จ๊อกก้ี" ในแต่
ละเท่ียวโดยแท้จริงแล้วก็คือค่าทางด่วนเหมือนบ้านเรา
น่ันเอง โดยถือว่าเลนพิเศษเหล่าน้ีคือทางด่วน เพียงแต่
เป็นค่าทางด่วนท่ีต้องจ่ายหากไม่มี car-pooling 
ตามปกติ (รวมพรรคพวกเพื่อนฝูงข้ึนรถไม่ต่ํากว่า 3 
คน) 
 
แทนที่การ "ทางพิเศษ" จะได้เงินค่าทางด่วนไป ก็ไปเข้า
กระเป๋า "จ๊อกก้ี" เหล่าน้ีแทน ตราบใดท่ีเจ้าของรถคิดว่า
ค่าจ๊อกก้ี 1-2 เหรียญ (ค่าทางด่วน) คุ้มกับเวลาเดินทาง
ที่เร็วข้ึน ก็ยินดีจ่ายเสมอ แต่ถ้ารถในเลน "3 in 1" ตดิ
หนักไม่มีอะไรต่างไปจากเลนธรรมดาแล้ว "จ๊อกก้ี" ก็จะ
ว่างงานเพราะเจ้าของรถเห็นว่าเงิน 1-2 เหรียญไม่ได้ทํา
ประโยชน์ให้แก่เขาเพราะถึงจุดหมายปลายทางด้วยเวลา
เท่ากับเลนธรรมดา (ไม่มีเวลาพิเศษที่เร็วข้ึน) 
 
หากการจราจรของจาการ์ตาหนักหนาข้ึนทุกที ก็จะมีคน
มาใช้บริการเลน "3 in 1" มากข้ึน บางคนก็ใช้ car-
pooling และบางคนก็ใช้บริการ "จ๊อกก้ี" แต่เมื่อรถใน
เลน "3 in 1" ติดมากข้ึน ทุกทีๆ จนใช้เลนปกติก็ได้
เหมือนกัน "จ๊อกก้ี" เหล่าน้ีซ่ึงคาดว่าน่าจะมีเป็นหมื่นคน
ก็จะว่างงานในที่สุด 
 
ตํารวจมีการไล่จับ "จ๊อกก้ี" เหล่าน้ีเป็นคร้ังคราวแต่ก็ไม่
ได้ผล เหมือนกับการไล่จับ "ขบวนการขายกล้วยแขก" 
ถึงหน้าต่างรถยนต์ในกรุงเทพฯ ที่ลามตั้งแต่นางเลิ้งยัน
ทางข้ึนทางด่วนยมราชอยู่ในขณะน้ี  
 
ทางการกําลังคิดจะใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ติดรถที่เรียกว่า
ระบบ ERP (Electronic Road Pricing) มาใช้แทน "3 
in 1" กล่าวคือเก็บเป็นค่าผ่านทางพิเศษไปเลย เมื่อว่ิง
ผ่านเข้าเลน หากคนน่ัง 3 คนข้ึนไปก็คิดราคาหน่ึง หรือ
ออกเป็นบัตรพิเศษให้วิ่งผ่านได้เลยหากเป็นรถท่ีปกติก็มี
คนน่ังไม่ต่ํากว่า 3 คน (คอร์รัปช่ันจะทําลายระบบอีก
เพราะรถเกือบทุกคันอาจมีบัตรพิเศษน้ี) 
 
ปัจจุบันระบบ ERP ใช้กันมากข้ึนนับตั้งแต่สิงคโปร์
ประสบผลสําเร็จตลอดเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา 
กล่าวคือหากเข้าไปใจกลางเมืองในเวลาเร่งด่วนก็ต้อง
จ่ายเงิน (ระบบน้ีเปรียบเสมือนกลไกราคาแบ่งสรรผิว
จราจรที่มีความไม่พอดีระหว่างดีมานด์และซัพพลายใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน) ปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าข้ึนก็มี
การใช้กันกว้างขวางยิ่งข้ึน เช่นในลอนดอน โคเปนเฮเกน 
ฮ่องกง ปารีส ฯลฯ 
 

มีผู้วิจารณ์ว่าการมี "จ๊อกก้ี" เช่นน้ีทําให้นโยบาย "3 in 
1" ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ดี หากพิจารณาว่า
ความสําเร็จคอืการที่ผู้เดินทางกลุ่มหน่ึงสามารถถึงที่
หมายได้เร็วข้ึนและจูงใจให้เกิด car-pooling ก็สามารถ
กล่าวได้ว่าไม่ล้มเหลว เพราะตราบท่ีมีผู้ใช้บริการ 
"จ๊อกก้ี" ก็แสดงว่า เลน "3 in 1" ทําให้เขาถึงที่หมาย
เร็วข้ึน ซ่ึงก็หมายถึงว่าผู้ใช้ car-pooling ซ่ึงมีอยู่อีกส่วน
หน่ึงก็ถึงที่หมายเร็วข้ึนเช่นเดียวกัน และการใช้ car-
pooling ถึงแม้จะไม่มากก็น่าจะช่วยลดมลภาวะและลด
การใช้พลังงานไปได้บ้าง 
 
การเอาตัวรอดท้ังปากกัดและตีนถีบของคนจนเมืองบวก
ประเด็นวัฒนธรรมทําให้เกิดการบิดเบี้ยวของผลจาก
นโยบาย "3 in 1" จนไม่เกิดผลเต็มที่ แตใ่นสังคมท่ีมีคน
ยากจนอยู่มาก นโยบาย "3 in 1" มีส่วนช่วยให้คน
บางส่วนมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
 
ในบ้านเราปรากฏการณ์ "จ๊อกก้ี" แบบน้ีก็มีเหมือนกัน 
จําได้ว่าเมื่อกว่า 50 ปีมาแล้ว รถโดยสารและสามล้อจะ
ข้ามสะพานพระพุทธยอดฟ้าฯได้ต้องมีผู้โดยสารน่ัง 
ดังน้ันจึงมีเด็กรับจ้างน่ังรถข้ามสะพาน และเมื่อประมาณ 
20 ปีกว่าเมื่อมีช่องจราจร "3 in 1" ในบ้านเราแรกๆ 
ก็มีคนรับจ้างอยู่บ้างเช่นกัน แต่เมื่อไม่มีเส้นทาง "3 in 
1" อย่างกว้างขวางและไม่มีการบังคับใช้กฎหมายจริงจัง 
ตลอดจนการจราจรมิได้ติดขัดจนไม่มีทางเลือกอ่ืนๆ 
อาชีพ "จ๊อกก้ี" จึงไม่เกิดข้ึนในบ้านเรา 
 
ข้อสังเกตหน่ึงของอาชีพ ""จ๊อกก้ี"" ก็คือความหวั่นเกรง
อาชญากรรมของเจ้าของรถ ทําให้รับแต่ "จ๊อกก้ี" ที่เป็น
เด็ก ผู้หญิง หรือแม่และเด็ก ผู้ชายผู้ใหญ่อดที่จะได้เป็น 
"จ๊อกก้ี" ในจาการ์ตา 
 
ถ้าจะเขียนสคริปต์ของละครเร่ืองน้ีที่สมมุติว่าเกิดข้ึนใน
กรุงเทพฯให้สมจริงก็จําต้องเอาเร่ืองการค้าทางเพศ ซ่ึง
เป็นผลจากการมี "จ๊อกก้ี" ข้ึนมาอยู่บนรถเข้าไปด้วย 
ละครเร่ืองน้ีจึงจะสมบูรณ์ 


