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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

1. นวัตกรรมด้านการขนส่ง: จากเดินเท้าสู่รถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร (ride-hailing)  
การเดินทางในเมืองมีวิวัฒนาการไปพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เริ่มต้นจากยุคแห่งการเดินเท้าและ
รถม้า (ทศวรรษ 1800-1890)  ยุคแห่งรถราง (ทศวรรษ 1890-1920) ยุคแห่งรถยนต์ (ทศวรรษ 1930-1950)  
ยุคการพัฒนาทางด่วน (ทศวรรษ 1950-2010) จนถึงยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการบูรณาการเคลื่อนที่ภายใน
เมืองทุกรูปแบบเพ่ือสนับสนุนระบบขนส่งมวลชนทางรางหรือรถไฟ (ทศวรรษ 2010 เป็นต้นมา)  

นวัตกรรมด้านการขนส่งที่สำคัญ คือ ระบบบริการร่วม (sharing) การพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทำ
ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการเดินทางภายในเมืองเพื่อตอบสนองความต้องการของคนเมืองได้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เกิดการพัฒนาบริการขนส่งที่ตอบสนองความต้องการเดินทางที่หลากหลายของคนเมือง (on-demand 
transport service) นำไปสู่การพัฒนาธุรกิจการให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน (ride-
hailing service) เป็นนวัตกรรมด้านการขนส่งที่กำลังได้รับความนิยมและกลายเป็นวิถีในชีวิตประจำวันของคน
เมืองทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมการขนส่งที่กำลังจะเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางของ
คนเมืองให้สะดวกมากขึ้นด้วยแนวคิดการขนส่งฐานบริการ หรือ Mobility as a Service (MaaS) จะเกิดขึ้นไป
พร้อมกับเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ (autonomous driving) และ เครื่องยนต์ระบบไฟฟ้า (electrification) 
ทั้งนี้ เทคโนโลยีเหล่านี้มีเงื่อนไขในการใช้งาน อาทิ การรองรับด้านกฎหมายและระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบ
ใหม่ที่ภาครัฐต้องดำเนินการพัฒนา เทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่านี้จะส่งผลต่อการเดินทางในเมืองอย่างไรในอนาคต 
การศึกษาอนาคตการเดินทางของคนเมืองจึงสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเทคโนโลยีด้านการขนส่งมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง งานวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายเพ่ือนำเสนอสถานการณ์ในภาพรวมการเดินทางของคนเมือง อนึ่ง พ้ืนที่
ศึกษาในโครงการวิจัยในปีแรกนี้คือมหานครกรุงเทพ ซึ่งประกอบด้วยกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี
คำถามวิจัย คือ สถานการณ์การเดินทางในปัจจุบันเป็นอย่างไร การเดินทางในอนาคตจะเป็นอย่างไร และ
ภาครัฐควรดำเนินการอย่างไร 

 
2. ขอบเขตการวิจัยอนาคตการเดินทางในเมือง (scoping) 
การศึกษาอนาคตการเดินทางในเมืองในงานวิจัยนี้ใช้กระบวนการและวิธีการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (strategic 
foresight) มุ่งเน้นอธิบายภาพรวมการเดินทางของคนเมืองในอนาคต โดยเฉพาะการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ 
จากการทบทวนวรรณกรรมพบปรากฏการณ์น่าสนใจเกี่ยวกับการเดินทางในมหานครกรุงเทพ คือ การเพ่ิมขึ้นของ
การเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ โดยมีสาเหตุสำคัญ 2 ประการ คือ   

1) รถจักรยานยนต์รับจ้างมีบทบาทสำคัญในการเป็นที่พึ ่งของคนเมืองในการเดินทางเข้าสู่ระบบขนส่ง
มวลชน ทำหน้าที่เป็นระบบขนส่งรอง (feeder mode) สนับสนุนระบบขนส่งหลัก  

2) ธุรกิจบริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชันเป็นโอกาสในการประกอบอาชีพ การเติบโตของธุรกิจออนไลน์ทำ
ให้บริการรับส่งสินค้าด้วยรถรถจักรยานยนต์เติบโตอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงบริการบริการรถส่วนบุคคล
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ร่วมโดยสาร ทำให้เกิดความขัดแย้งกับวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีข้อ
กฎหมายที่รองรับธุรกิจนี้แบบบูรณาการ  
ผลการศึกษาจะสามารถเสนอแนะประเด็นนโยบายสาธารณะที่สำคัญในการสนับสนุนการเดินทางของคน

เมืองให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม การส่งเสริมความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ รวมถึง
นโยบายเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการเดินทางในอนาคตที่เหมาะสมต่อไป 
 

3. แนวโน้ม (trends) และปัจจัยขับเคลื่อน (drivers) ด้านการเดินทางในมหานครกรุงเทพ 
จากการศึกษาเอกสารและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง พบว่า แนวโน้มสำคัญในการเดินทางในมหานคร
กรุงเทพสอดคล้องกับแนวโน้มระดับโลกในประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 

1) ยุคแห่งยานยนต์ (motorization): ยาวนานสู่อนาคต การเดินทางด้วยรถยนต์เพิ่มขึ้นในเมืองใหญ่
ทั่วโลก จำนวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ก็เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องในมหานครกรุงเทพ 

2) แนวคิดธุรกิจขนส่งฐานบริการ (Mobility as a Service: MaaS): ระบบขนส่งสาธารณะทั้งระบบ 
จบที่แพลตฟอร์มเดียว MaaS กลายเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ในการจัดการระบบขนส่งในอนาคต  

3) ระบบเชื ่อมต่อข้อมูลเพื ่อการเดินทาง (connected mobility): ระบบขนส่งสาธารณะ on 
demand การพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิตัลทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการเดินทางภายในเมืองเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของคนเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4) ส่วนตัวกับส่วนรวม (individual VS collective): กฎหมายที่ยังไร้ความชัดเจน นวัตกรรมระบบ
บริการร่วม (sharing) ต้องการการรองรับด้านกฎหมายแบบบูรณาการ ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่
ชัดเจนในการกำกับดูแลธุรกิจบริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชัน 
จากการกวาดสัญญาณด้วยกรอบแนวคิด STEEPV พบว่า ปัจจัยสำคัญที่จะมีผลต่อการเดินทางใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในอนาคต คือ  
1) นวัตกรรมการขนส่ง จะเปลี ่ยนวิธีการเดินทางของคนเมืองในอนาคต  ได้แก่ ยานยนต์ไร้คนขับ 

(autonomous vehicle) ยานยนต์ไฟฟ้า (E-vehicle) การขนส่งโดรน ระบบการเชื่อมต่อยานพาหนะ
กับข้อมูล (connected vehicle) ธุรกิจขนส่งฐานบริการ (Mobility as a Service: MaaS)  

2) เศรษฐกิจดิจิทัล จะสร้างความสะดวกและเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเมืองในอนาคตในทุกด้าน 
3) สังคมเมืองสมัยใหม่ คนเมืองจะเพิ่มมากขึ้น มีความเป็นปัจเจกมากขึ้นและเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มี

ข้อจำกัดในการเดินทาง จะเปลี่ยนความต้องการในการเดินทางในอนาคต 
4) กฎหมายรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาระบบขนส่งในเมืองในอนาคต 

 
4. พลวัตของการเดินทางในมหานครกรุงเทพ 
ผลการวิเคราะห์แผนผังระบบพลวัต (system dynamics map) ของความสัมพันธ์เชิงระบบของการเดินทาง
ในเมือง พบว่า การเพ่ิมข้ึนของการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ 
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1) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความไร้ประสิทธิภาพของระบบขนส่งสาธารณะและการเติบโตของธุรกิจ
บริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชัน  

2) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับแนวคิดการขนส่งฐานบริการ (MaaS) แนวคิดนี้จะมีบทบาทสำคัญในการ
ส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เนื่องจากอาศัยการบูรณาการระบบขนส่งสาธารณะ
ทั้งหมดมาให้บริการกับผู้เดินทางบนแพลตฟอร์ม โดยผู้เดินทางสามารถเลือกรูปแบบการเดินทางตาม
ความต้องการและความเหมาะสมกับการเดินทางแต่ละครั้งในราคาที่เหมาะสม นำไปสู่ประเด็นสำคัญ
ในการกำหนดนโยบายสาธารณะว่า จะพัฒนาแพลตฟอร์มบริการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสำหรับทุกคน
ในเมืองตามแนวคิด MaaS และมีความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนบนแพลตฟอร์มอย่างไร 
 

5. อนาคตฐาน (Baseline future) ของการเดินทางในมหานครกรุงเทพ 
งานวิจัยนี้นำปัจจัยขับเคลื่อนที่มีผลกระทบสูงและความไม่แน่นอนต่ำมาประมวลและวิเคราะห์เป็นภาพอนาคต
ฐาน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการคาดการณ์อนาคตของการเดินทางในมหานครกรุงเทพ และฉายภาพอนาคตฐานได้
ดังนี้   

1) กรุงเทพมหานคร: เมืองรถจักรยานยนต์ชั่วกาลปาวสาน (Motorcycles are here to stay) 
จำนวนรถจักรยานยนต์ยังคงเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องปีละ 1 แสนคันต่อป ี

2) รถจักรยานยนต์รับจ้าง: เส้นเลือดฝอยของคนเมือง (Motorcycle taxis as urban capillaries) 
รถจักรยานยนต์รับจ้างจะเพิ ่มจำนวนขึ ้น เป็นระบบขนส่งรองของระบบขนส่งมวลชนและมี
ความสำคัญอย่างยิ่งในการเพ่ิมจำนวนผู้โดยสารให้แก่ระบบขนส่งมวลชน 

3) รถจักรยานยนต์รุ่งโรจน์ในยุคอีคอมเมิร์ซ (Growing E-commerce, booming motorcycles) 
การขนส่งสินค้าออนไลน์ด้วยรถจักรยานยนต์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

4) บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร : กฎหมายไทยต้องก้าวให้ทัน (Grab me if you can) 
ประเทศไทยจำเป็นต้องออกกฎหมายที่รองรับธุรกิจบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารแบบบูรณาการ 

5) ยานยนต์ไฟฟ้า: โจทย์ใหม่ของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื ้นฐาน (New vehicles, new 
infrastructure) ในอนาคตภาครัฐจะผลักดันให้ใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น 

6) ฤายานยนต์ไร้คนขับคืออนาคต? (Are autonomous vehicles our future?) บริษัทผลิต
รถยนต์รายใหญ่เกือบทุกบริษัทกำลังเร่งวางแผนและออกแบบรถรุ่นใหม่ที่รองรับนวัตกรรมยาน
ยนต์ไร้คนขับ หลายเมืองในโลกเริ่มทดลองให้บริการรถเมล์ไร้คนขับ 

7) ประชากรกลุ่มใหม่: การเดินทางต้องตรงใจ (New population, new travel demand) การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม ได้แก่ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สังคมปัจเจกนิยม ทำให้ความ
ต้องการการเดินทางแบบประตูสู่ประตูเพ่ิมมากขึ้น 
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8) แนวคิดการขนส่งฐานบริการ: มิติใหม่ของบริการขนส่งแห่งอนาคต (Mobility-as-a-Service) 
เมืองทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกำลังพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับ MaaS เพื่อสนับสนุนระบบขนส่ง
อัจฉริยะ (Smart mobility)  
 

6. อนาคตทางเลือก (alternative future) ของการเดินทางในมหานครกรุงเทพ 
ในการเลือกตรรกะฉากทัศน์ (scenario logic) งานวิจัยนี้เลือกปัจจัยการขับเคลื่อนสำคัญ 2 ประการที่มีความ
ไม่แน่นอนสูงและจะสร้างผลกระทบกับระบบเดินทางในเมืองสูง  ได้แก่ รูปแบบการเป็นเมืองของมหานคร
กรุงเทพ  ซึ ่งประกอบด้วย 2 ขั ้วหลัก คือ การรวมศูนย์กลางการเติบโตกลับมาไว้ที ่พื ้นที ่เมือง (urban-
reconcentration) กับการแผ่ขยายพื้นที่เมืองออกสู่ชานเมือง (suburbanization) ตามแนวระบบขนส่งมวลชน
ทาง  ส่วนอีกปัจจัยเป็นคุณค่าทางสังคม คือ ทัศนคติต่อการเคลื่อนที่ ประกอบด้วย การเคลื่อนที่แบบปัจเจก 
(individual mobility) กับการเคลื่อนที่แบบส่วนรวม (collective/shared mobility) เมื่อนำปัจจัยทั้งสองมาไขว้
กัน จึงเกิดเป็นภาพอนาคตทางเลือก 4 ฉากทัศน์ ได้แก ่ 
 

 
 

ในการพัฒนาฉากทัศน์ ผู้วิจัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเมืองสาขาต่าง ๆ เพ่ือ
ร่วมกันกำหนดประเด็นสำคัญ ในการบรรยายภาพอนาคตของการเดินทางของคนในมหานครกรุงเทพ โดยใช้
เทคนิควงล้ออนาคต (Futures Wheel) ในแต่ละฉากทัศน์จะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปตามประเด็นสำคัญ 



จ 

ประกอบด้วย 1) ระบบคมนาคมขนส่งของในเมือง 2) พฤติกรรมการเดินทาง 3) เทคโนโลยีด้านการขนส่ง 4) 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและภูมิทัศน์ด้านการสัญจร และ 5) คุณภาพชีวิต 
 ทั้งนี้ ทุกฉากทัศน์จะมีเหตุการณ์พ้ืนฐานที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นใน พ.ศ. 2583 ได้แก ่1) ระบบขนส่งมวลชน
ทางรางทั้งหมดเปิดดำเนินการตามแผนแม่บทครอบคลุมพื้นที่ภาคมหานครกรุงเทพ 2) บริการรถส่วนบุคคลร่วม
โดยสารถูกกฎหมาย 3) มีบริการขนส่งบนแพลตฟอร์มตามแนวคิด MaaS 4) ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุน
ยานพาหนะไฟฟ้า 5) มีการพัฒนายานพาหนะขนาดเล็กคล้ายรถจักรยานยนต์ (POD vehicle) ที่มีความคล่องตัว
และมีความปลอดภัยสูง 6) มีบริการสาธารณะด้วยยานยนต์ไร้คนขับที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ ภายใน
เมืองด้วยเทคโนโลยี connected cars 7) มีบริการโดรนส่งสินค้า และ 8) มีการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual 
Reality: VR) ที่ทำให้คนเดินทางลดลงน้อย 
 
7. อนาคตที่พึงประสงค์ (preferable future) ของการเดินทางในมหานครกรุงเทพ  
ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้เลือกฉากทัศน์วิ่งคนละก้าวด้วยรองเท้าช้างดาวเป็นภาพอนาคตที่พึงประสงค์
ของการเดินทาง โดยใช้เกณฑ์การตัดสินใจ 3 ประการ ได้แก่ ความยั่งยืน (sustainability) ความเป็นธรรม 
(equity) และประสิทธิผลของการพัฒนา (efficiency) เนื ่องจากช่วยสนับสนุนในการสร้างลักษณะทาง
กายภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในเมือง รวมถึงสะท้อนคุณภาพชีวิตที่ดีในการเดินทางคนเมืองในหลายมิติ 
ได้แก่ 1) คนเมืองเดินทางได้อย่างสะดวก มีทางเลือกในการเดินทางที ่หลากหลายเนื ่องจากระบบขนส่ง
สาธารณะมีราคาถูก 2) เดินทางระยะสั้น เน้นการเดินเท้า จักรยานและ micro mobility จึงเป็นอนาคตที่
เหมาะสมสำหรับคนในมหานครกรุงเทพ   
 
8. ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการรับมือกับอนาคตฐานของการเดินทางในมหานครกรุงเทพ 
ภาพอนาคตฐานที่สำคัญ คือ จะมีธุรกิจการขนส่งฐานบริการของเอกชน (Private MaaS) โดยเน้นบริการขนส่ง
ด้วยรถจักรยานยนต์เพื่อบูรณาการกับระบบขนส่งมวลชน นัยเชิงนโยบายที่ใช้เป็นกรอบความคิดของการ
ข้อเสนอเชิงนโนบายในงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ความเหลื่อมล้ำจากเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม 2) ความล้า
หลังของกฎหมาย และ 3) ความล้าสมัยของโครงสร้างพ้ืนฐาน ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้  

1) ยุทธศาสตร์รับมือนวัตกรรมขนส่ง: การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับเทคโนโลยีขนส่งสมัยใหม่ ประกอบด้วย 1) นโยบายกำกับดูแลธุรกิจรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารเพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้โดยสารและการแข่งขันที่เป็นธรรม 2) นโยบายบูรณาการระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับ
แพลตฟอร์มบริการขนส่งตามแนวคิด MaaS 3) นโยบายเตรียมความพร้อมด้านกฏหมายและโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพื่อรองรับยานยนต์ไร้คนขับ 4) นโยบายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (data Infrastructure) 
ระดับเมืองให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะ และ 5) นโยบาย
สนับสนุนระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า  
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2) ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตแรงงานภาคบริการขนส่งบนแพลตฟอร์ม ได้แก่ นโยบายส่งเสริม
คุณภาพชีวิต สวัสดิการ และความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้บริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชัน และ 
2) นโยบายเพิ่มพ้ืนทีใ่นเมืองสำหรับผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์กลุ่มนี้ 

3) ยุทธศาสตร์ความเป็นธรรมบนแพลตฟอร์ม การปรับสมดุลอำนาจในการต่อรองบนเศรษฐกิจ
แพลตฟอร ์ม  (collective bargaining) ประกอบด ้วย  1)  นโยบายสร ้ างแพลตฟอร ์มแบบสหกรณ์  
(collective/cooperative platforms) และ 2) นโยบายออกกฎหมายป้องกันการผูกขาด (antitrust law)  
 
9. ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการสร้างอนาคตที่พึงประสงค์ของการเดินทางในมหานครกรุงเทพ 

เหตุการณ์สำคัญในอนาคตที่พึงประสงค์ คือ จะมีกิจการขนส่งฐานบริการของรัฐ (Government MaaS) 
ภายใต้แนวคิด Mobility as a welfare service ผู้วิจัยจึงกำหนดวัตถุประสงค์เชิงนโยบาย ได้แก่ 1) ให้ความ
เป็นธรรมแก่ทุกภาคส่วนบนแพลตฟอร์ม 2) ลดจำนวนอุบัติเหตุ 3) เพ่ิมจำนวนผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะ 
และ 4)  เคลื่อนที่อย่างยั่งยืนได้ (sustainable mobility)  และได้ทดสอบความเสถียรยั่งยืน (robustness) 
ของยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ด้วยเทคนิคอุโมงค์ลม (wind tunnel testing) โดยใช้เหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้น
ได้ในอนาคต คือ โรคระบาดและแผ่นดินไหว มาเป็นสถานการณท์ดสอบ สรุปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการขนส่งฐานบริการของรัฐ (Government MaaS) การพัฒนาบริการ
ขนส่งแบบบูรณาการโดยภาครัฐ เพื่อสร้างทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลายในราคาที่เข้าถึงได้
และสอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางของคนเมืองทุกกลุ่ม ประกอบด้วย 1) นโยบายจัดตั้ง
หน่วยงานกำกับดูแลระบบขนส่งสาธารณะของภาคมหานครกรุงเทพ 2) นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพ
รถเมล์ให้บริการแบบตรงใจ (on-demand bus) 3) นโยบายเพิ่มทางเลือกในการเดินทางด้วยบริการ
ร่วมการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ 4) นโยบายสนับสนุนสวัสดิการเดินทางแบบประตูสู่ประตู 5) 
นโยบายเพิ่มความปลอดภัยสำหรับระบบขนส่งสาธารณะด้วยเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับและการ
เชื่อมต่อข้อมูลกับยานพาหนะ และ 6) นโยบายสร้างแรงจูงใจในการเดินทางเพ่ือส่วนรวม  

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองไร้รอยต่อ (seamless connectivity) การออกแบบกายภาพเมือง
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะให้เป็นการเดินทางแบบไร้รอยต่อ ประกอบด้วย 1) 
นโยบายออกแบบจุดเปลี่ยนถ่ายระบบขนส่งสาธารณะให้มีความสะดวกเพ่ือรองรับบริการขนส่งแบบ
ประตูสู่ประตู (door to door service) และ 2) นโยบายออกแบบพื้นที่รอบสถานีให้มีลักษณะทาง
กายภาพที่เอื้อต่อการเดิน (walkable environment) เพื่อส่งเสริมการเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์ 
และ micro mobility ในการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชน (first/last mile connectivity)  

ข้อเสนอเชิงนโยบายทั้งหมดนี้จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่สังคมที่มีระบบขนส่ง
สาธารณะที่เอ้ือต่อประชาชนอย่างแท้จริง 
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บทคัดย่อ 

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการขนส่งมีผลต่อการเดินทางในเมือง ในปัจจุบันนวัตกรรมด้านการขนส่งที่สำคัญ 
คือ ระบบบริการร่วม (sharing) ธุรกิจบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน  (ride-hailing 
service) เป็นนวัตกรรมด้านการขนส่งที่กำลังได้รับความนิยมและกลายเป็นวิถีในชีวิตประจำวันของคนเมืองทั่ว
โลก นำไปสู่การพัฒนาระบบขนส่งตามแนวคิดการขนส่งฐานบริการ หรือ Mobility as a Service (MaaS) 
ร่วมกับเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ (autonomous driving) และเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้า (electrification) 
เทคโนโลยีเหล่านี้จำเป็นต้องมีการรองรับด้านกฎหมายและระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่ที่ภาครัฐต้อง
ดำเนินการพัฒนา การศึกษาอนาคตการเดินทางของคนเมืองจึงสำคัญอย่างยิ่ง งานวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายเพ่ือ
นำเสนอสถานการณ์ในภาพรวมการเดินทางของคนเมือง คำถามวิจัย คือ สถานการณ์การเดินทางในปัจจุบัน
เป็นอย่างไร การเดินทางในอนาคตจะเป็นอย่างไร และภาครัฐควรดำเนินการอย่างไร โดยใช้กระบวนการและ
วิธีการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (strategic foresight) ในการอธิบายภาพรวมอนาคตการเดินทางของคนเมือง
ในมหานครกรุงเทพ มุ่งเน้นศึกษาเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เป็นขอบเขตการวิจัย (scoping)   

จากการกวาดสัญญาณด้วยกรอบแนวคิด STEEPV เมื่อนำปัจจัยขับเคลื่อนที่มีผลกระทบสูงและความไม่
แน่นอนต่ำมาประมวล สามารถวิเคราะห์เป็นภาพอนาคตฐาน (baseline future) ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการคาดการณ์
อนาคตของการเดินทางในมหานครกรุงเทพ ฉายภาพอนาคตฐานได้ว่า ธุรกิจขนส่งฐานบริการของเอกชน (private 
MaaS) จะเป็นแพลตฟอร์มให้บริการขนส่งแบบบูรณาการ เน้นบริการรถจักรยานยนต์เชื่อมต่อกับระบบขนส่ง
มวลชน โดยมีการผลักดันให้ใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น รวมถึงผลักดันให้ยานยนต์ไร้คนขับเป็นส่วนสำคัญใน
การยกระดับการให้บริการขนส่งบนแพลตฟอร์ม และเมื่อนำปัจจัยการขับเคลื่อนสำคัญที่มีผลกระทบสูงและความ
ไม่แน่นอนสูงมาวิเคราะห์เป็นภาพอนาคตทางเลือก (alternative futures) เพ่ือคัดเลือกภาพอนาคตที่พึงประสงค์ 
(preferable future) ของการเดินทางในเมือง ฉายภาพอนาคตที่พึงประสงค์ได้ว่า จะมีกิจการขนส่งฐานบริการ
ของรัฐ (Government MaaS) ภายใต้แนวคิด Mobility as a welfare service ที่ทำให้คนเมืองเดินทางได้อย่าง
สะดวก มีทางเลือกในการเดินทางที ่หลากหลายเนื ่องจากระบบขนส่งสาธารณะมีราคาถูก  เน้นการเดินเท้า 
จักรยานและ micro mobility จึงเป็นอนาคตการเดินทางที่เหมาะสมสำหรับคนในมหานครกรุงเทพ  

ผลการศึกษานำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายสาธารณะที่สำคัญในการสนับสนุนการเดินทางของ
คนเมืองให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมถึงนโยบายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการเดินทางในอนาคตท่ี
เหมาะสม จึงมีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อรับมืออนาคตฐาน ได้แก่ ยุทธศาสตร์รับมือนวัตกรรมขนส่ง ยุทธศาสตร์
คุณภาพชีวิตแรงงานภาคบริการขนส่งบนแพลตฟอร์ม และยุทธศาสตร์ความเป็นธรรมบนแพลตฟอร์ม และ
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือสร้างอนาคตพึงประสงค์ ได้แก ่ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการขนส่งฐานบริการของรัฐ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองไร้รอยต่อ (seamless connectivity) ข้อเสนอเชิงนโยบายทั้งหมดนี้จะช่วยผลักดันให้
ประเทศไทยสามารถก้าวสู่สังคมที่มีระบบขนส่งสาธารณะที่เอ้ือต่อประชาชนอย่างแท้จริง 
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Abstract 

The advancement of transportation technology has greatly impacted urban mobility. 
Currently, the important transport innovations are ride-sharing and ride-hailing services, which 
are increasing in popularity and becoming a fixture of urban life across the world. These led 
to transport developments that align with the principles of Mobility as a Service (MaaS), 
autonomous driving technology, and the use of electric engines (electrification). These 
technologies need legislative and new infrastructural support, which needs to be developed 
by the government. The foresight study on urban mobility is crucial. This research aims to 
present the overall situation of urban mobility. The research questions aim to find the current 
scenario and the future of urban mobility, as well as suggestions for government policies by 
implementing strategic foresight method to explain the comprehensive future of urban 
mobility in Bangkok Metropolitan Region (BMR), focusing on the motorcycle transport as the 
scope of the research. 

The horizon scanning process, utilizing STEEPV framework, analyses the high-impact and 
low-probability drivers and predicts a baseline future for predictions about the urban mobility in 
the BMR. The baseline future envisions private integrated transport service platforms (private MaaS) 
that focus on motorcycle services that are connected to public transportation as well as a push 
for increased used of electrical motorcycles and automated vehicles to enhance the transport 
platforms’ services. While the analysis of critical uncertainties reveals alternative futures which 
then can be selected as a preferable future. The preferable future shows a Government Mobility 
as a Service (MaaS) guided by the idea of mobility as a welfare service that allows for convenient 
urban transport with diverse and cheap public transportation, alongside an increased pedestrian, 
biking, and micro mobility as a suitable future of urban mobility in the BMR. 

The results will be used in creating crucial public policy proposals to support efficient and 
fair urban transport as well as appropriate policies for the future of urban mobility. The policy 
proposals for the baseline future consists of transport innovations response strategy, transport 
services’ labor welfare strategy, and platform fairness strategy. The policy proposals for the 
preferable future are the Government MaaS strategy and the connectivity for seamless urban 
mobility strategy. The policy proposals will enable Thailand to become a society where public 
transport truly benefits the people.    
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บทท่ี 1 บทนำ 

1.1 ที่มาและความสำคัญ  
วิวัฒนาการการเดินทางในเมือง: เดิน เกวียน รถราง รถยนต์ รถไฟ รถร่วมโดยสาร (ride-hailing) 

รูปแบบการเดินทางในเมืองที่โบราณที่สุดเริ่มจากการใช้ขาเดิน ต่อมาก็เริ่มฝึกฝนสัตว์เพ่ือใช้โดยสารหรือ
บรรทุกสิ่งของ สัตว์ที่เป็นพาหนะสำคัญ ได้แก ่ม้า อูฐ เกวียน ต่อมาจึงเริ่มพัฒนารถม้าขึ้น และได้มีการสร้างถนน
ในเมือง ในยุคแรกของการเคลื่อนที่ภายในเมืองจึงเป็นยุคแห่งการเดินเท้าและรถม้า หรือที่เรียกว่า The walking-
horsecar era (1800s-1890s) ในยุคนั้นเมืองมีขนาดกะทัดรัดและมีการใช้ที่ดินแบบผสมผสาน เนื่องจากระยะ
การเดินเท้าตามปกติของมนุษย์จะไม่เกิน 5 กิโลเมตร และรัศมีการเดินเท้าระหว่างพ้ืนที่ศูนย์กลางเมืองไปยังขอบ
เมืองอยู่ในระยะการเดินทางไม่เกิน 30 นาท ี(Rodrigue, 2017)  

ต่อมามีการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องยนต์ไฟฟ้าเพ่ือใช้กับรถราง โดยรถรางมีความเร็วมากกว่ารถม้าถึง 3 เท่า 
จึงเข้าสู่ยุคที่สองคือ ยุคแห่งรถราง หรือ The electric streetcar or transit era (1890s-1920s) เมืองสามารถ
ขยายตัวไปทุกทิศทางไปตามแนวรถรางประมาณ 20-30 กิโลเมตร เกิดเป็นเมืองในรูปรัศมีแฉก พื้นที่ตามแนว
รถรางมีการพัฒนาหนาแน่นสูง ผู้คนโดยเฉพาะชนชั้นกลางที่เป็นแรงงานหลั่งไหลออกสู่พื ้นที่ชานเมืองที่ไกล
ออกไปจากแหล่งงานในศูนย์กลางเมือง แต่อย่างไรก็ดี ถนนในเมืองค่อย ๆ เต็มไปด้วยรถยนต์ในช่วงแรกของ
ศตวรรษที่ 20 ภายหลังจากการประดิษฐ์รถยนต์เกิดขึ้นในโลกและเริ่มใช้รถยนต์ในเมืองในภูมิภาคยุโรปและ
อเมริกาเหนือในช่วง ค.ศ. 1890 แต่เฉพาะคนรวยเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงการเดินทางด้วยรถยนต์ในสมัยนั้น 
(Rodrigue, 2017)  

ตั้งแต่ ค.ศ. 1920 เป็นต้นมา อัตราการครอบครองรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากราคารถยนต์ที่
ถูกลงจากการพัฒนาเทคโนโลยีและการผลิตแบบอุตสาหกรรม ยุคที ่สามจึงเป็นยุคแห่งรถยนต์ หรือ The 
automobile era (1930s-1950s) เมื่อการเดินทางด้วยรถยนต์ได้รับความนิยมอย่างมากจนกลายเป็นการเดินทาง
หลักของเมือง รูปแบบการพัฒนาเมืองก็เริ่มเปลี่ยนแปลง เมืองขยายตัวลุกล้ำพ้ืนที่ชนบท พ้ืนที่สีเขียวระหว่างแนว
เส้นทางรถรางมีจำนวนลดลง มีการพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ดีขึ้นด้วยรถยนต์ ผลที่ตามมา
คือ ปัญหามลพิษทางอากาศและการจราจรในเมืองเริ่มติดขัด นำไปสู่ยุคที่สี่ คือ การพัฒนาทางด่วน หรือ The 
freeway era (1950s-2010s) ในช่วงครึ ่งหลังของศตวรรษที่  20 เมืองใหญ่ทั ่วโลกต่างพยายามแก้ปัญหา
การจราจรด้วยการสร้างทางด่วน เพื่อเชื่อมโยงระหว่างศูนย์กลางเมืองกับพื้นที่ชานเมืองโดยรอบ มีการสร้างถนน
วงแหวน เพื่อเชื่อมส่วนต่าง ๆ ของเมือง เป็นยุคแห่งการพัฒนาโครงข่ายถนน กลายเป็นเมืองแห่งรถยนต์ (auto-
oriented development) ในช่วง ค.ศ. 1970 คนเมืองมีวิถีชีวิตที่พึ่งพารถยนต์มากขึ้น ทั้งพฤติกรรมการบริโภค
และการเลือกที่อยู่อาศัย สามารถอยู่อาศัยได้ไกลจากแหล่งงานมากขึ้น ส่งผลให้เมืองมีการขยายตัวในแนวราบ 
(urban sprawl) อย่างต่อเนื ่อง ระบบขนส่งสาธารณะต้องให้บริการไกลขึ ้นและไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการในการเดินทางของผู้ที่อาศัยอยู่ชานเมืองที่ห่างไกลได้ ทำให้จำนวนผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะลดลง 
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ในขณะที่จำนวนผู้ใช้รถยนต์มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในเมือง (Rodrigue, 
2017) นำไปสู่การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางภายใต้แนวคิดการพัฒนาพื้นที ่โดยรอบสถานี  (Transit 
Oriented Development: TOD) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

ในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน เพื่อเป็นระบบการขนส่งหลักจำเป็นต้องบูรณาการร่วมกับระบบการ
ขนส่งรองอ่ืน ๆ เพ่ือเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางทั้งหมดในเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการส่งเสริมการ
เดินทางแบบไร้เครื่องยนต์ (non-motorized transport) ทั้งการเดินเท้าและจักรยาน ยุคปัจจุบันจึงเป็นยุคแห่ง
การบูรณาการเคล ื ่อนที ่ภายในเมืองทุกร ูปแบบ หร ือ The integrated mobility era (2010s onward) 
(Rodrigue, 2017) การพัฒนาด้านเทคโนโลยีข่าวสาร ทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการเดินทางภายในเมืองเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของคนเมืองได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดการพัฒนาการให้บริการขนส่งที่ตอบสนอง
ความต้องการในการเดินทางที่หลากหลายของคนเมือง (on-demand transport service) การพัฒนาธุรกิจการ
ให้บร ิการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร หร ือ Ride-Hailing Service: RHS ซึ ่งเป ็นนว ัตกรรมด้านการขนส่ง 
(disruptive transportation) ที่กำลังได้รับความนิยมและกลายเป็นวิถีในชีวิตประจำวันของคนเมืองทั่วโลก ride-
hailing เป็นรูปแบบการให้บริการเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ โดยใช้ประโยชน์จากจำนวนรถส่วนบุคคลที่มีอยู่ในเมือง 
ด้วยการควบคุมผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน แอปพลิเคชัน (Ride Hailing Application: RHA) บนสมาร์ทโฟนถูก
พัฒนาขึ้น เพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการด้านการขนส่ง ผู้ขับขี่ได้รับค่าตอบแทนจากการ
ให้บริการ ไม่จำเป็นต้องวางโครงสร้างพื้นฐานเพิ่ม เพียงแค่สร้าง แพลตฟอร์มก็สามารถดำเนินการให้บริการได้
ทันท ีในปัจจุบันมีการให้บริการแล้วในเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น Uber Grab Lyft และ Didi Dache เป็นต้น และมี
จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปริมาณการใช้บริการ Uber และ Grab ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง
ไม่ก่ีปีที่ผ่านมา นำไปสู่ข้อพิพาทและการประท้วงจากแท็กซี่ท้องถิ่นในหลายประเทศ และส่งผลให้แต่ละประเทศมี
นโยบายรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไป 

แนวคิดการขนส่งฐานบริการ Mobility as a Service (MaaS) กลายเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ใน
การจัดการระบบขนส่งในอนาคต MaaS เป็นแนวคิดในการให้บริการขนส่งที ่ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของ
ยานพาหนะ (personally-owned modes of transportation) แต่เป็นผู้ให้บริการขนส่งที่รวบรวมเอาบริการ
ขนส่งที่เป็นของรัฐและเอกชนมาให้บริการแก่ผู้เดินทาง ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถตัดสินใจตลอดจนวางแผนการ
เดินทางของตัวเองในรูปแบบที่สะดวกที่สุด รวดเร็วที่สุด และพึงพอใจที่สุด ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าบริการ
และจองการเดินทางหลายรูปแบบได้ภายในแอปพลิเคชันเดียว และแอปพลิเคชันนี้สามารถแนะนำช่องทางการ
เดินทางแบบเรียลไทม์โดยประมวลผลโอกาสและความเป็นไปได้ในการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดมอบให้แก่
ผู้ใช้บริการ ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่คุ้มค่าทั้งในเชิงราคาและการประหยัดเวลา  ในปัจจุบันอุตสาหกรรม
คมนาคมขนส่งให้ความสำคัญกับแนวคิด MaaS เป็นอย่างมาก ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิ ทัล 
ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล big data ทำให้สามารถบูรณาการระบบขนส่งทั้งหมดมาให้บริการกับผู้เดินทาง
บนแพลตฟอร์ม หลายเมืองในโลกกำลังพยายามพัฒนาแพลตฟอร์มบริการขนส่งตามแนวคิด MaaS ให้เกิดขึ้น
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และใช้งานได้จริง ร่วมกับเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ (autonomous driving) และ เครื่องยนต์ระบบไฟฟ้า 
(electrification) 

ในกรณีของประเทศไทย ความไร้ประสิทธิภาพของระบบขนส่งสาธารณะทำให้ความนิยมในการ
เดินทางด้วยบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารผ่านแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดความขัดแย้งกับรถ
รับจ้างทั้งแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้าง เนื่องจากใช้รถผิดประเภท ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ อัตรา
ค่าบริการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและผู้ให้บริการเครือข่ายการขนส่งไม่ได้ขออนุญาตประกอบการ
ขนส่งตามกฎหมาย ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทที่ให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร
เปิดตัวแอปพลิเคชันทริป แพลนเนอร์ (Trip Planner) ฟีเจอร์และบริการวางแผนเดินทางใหม่ล่าสุด นำร่อง
แนวคิด MaaS เป็นครั้งแรกในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยแนวคิดหลัก คือ การบูรณาการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร
เชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะ ดังนั้น ในอนาคตธุรกิจให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารโดยภาคเอกชนจะ
เติบโตและนำร่องบูรณาการระบบขนส่งเพื่อให้บริการขนส่งตามแนวคิด MaaS จึงเป็นความท้าทายสำหรับ
ประเทศไทยในการบูรณาการระบบขนส่งทั้งหมดตามแนวคิดนี้ ในขณะที่ระบบขนส่งสาธาณะยังขาดการบูรณา
การ บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารยังไม่มีกฎหมายรองรับแบบบูรณาการ อีกทั้งเทคโนโลยีด้านการขนส่ง 
ได้แก่ ยานยนต์ไร้คนขับ (Autonomous Vehicle: AV) และยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) ก็ยังไม่มี
การรองรับด้านกฎหมายและระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยและประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกัน  

งานวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อนำเสนอสถานการณ์ในภาพรวมการเดินทางของคนเมือง ซึ่งเมืองในที่นี้
หมายถึง มหานครกรุงเทพ (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) โดยมีคำถามในงานวิจัย คือ สถานการณ์การเดินทาง
ในปัจจุบันเป็นอย่างไร การเดินทางในอนาคตจะเป็นอย่างไร และภาครัฐควรดำเนินการอย่างไร 

1.2 คำถามงานวิจัย 
1) สถานการณ์การเดินทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปัจจุบันเป็นอย่างไร  
2) การเดินทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในอนาคตจะเป็นอย่างไร  
3) ภาครัฐควรดำเนินการที่เก่ียวกับการเดินทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในอนาคตอย่างไร   

1.3 วัตถุประสงค์ 

1) ศึกษาสถานการณ์การเดินทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปัจจุบัน 
2) คาดการณ์การเดินทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในอนาคต 
3) ระบุช่องว่างเชิงนโยบายและเสนอทางเลือกนโยบายที่สอดคล้องการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการขนส่ง

และรูปแบบการเดินทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในอนาคต 
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1.4 การกำหนดขอบเขต (scoping) และการวิเคราะห์ผู ้ม ีส ่วนได้เสีย (stakeholder 

analysis)  
วิว ัฒนาการการเด ินทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : เร ือ รถราง รถยนต์ รถไฟ... 

รถจักรยานยนต์?? 

เริ่มต้นตั้งแต่รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นเป็นเมืองหลวงของ
ราชอาณาจักรตั้งแต่ พ.ศ. 2325 ทรงโปรดให้ขุดคลองคูเมืองชั้นในและคลองรอบกรุง และสร้างกำแพงเมือง
ล้อมรอบกรุงเทพมหานคร เมืองในช่วงนี้จึงมีลักษณะเป็นเมืองในป้อม มีเนื้อที่ประมาณ 3.46 ตารางกิโลเมตร 
(บุปผนาฏ สุวรรณมาศ, 2525: 17) ประชาชนในสมัยนี้นิยมตั้งถิ่นฐานอยู่ริมแม่น้ำและลำคลองสายสำคัญ โดยมี
เรือเป็นพาหนะสำคัญในการเดินทาง ต่อมาในในสมัยรัชกาลที่ 4 มีการสร้างถนนเป็นครั้งแรกประมาณ พ.ศ. 
2404–2412 ได้แก่ ถนนเจริญกรุง ถนนบำรุงเมือง และถนนเฟื่องนคร เป็นต้น (สุลักษณ์ สังข์รุ่ง, 2538: 31) และ
ได้มีการตัดถนนเพ่ิมอีกหลายสายในสมัยรัชกาลที่ 5 กรุงเทพมหานคร ในช่วงดังกล่าว เมืองยังมีขนาดเล็ก มีการตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ภายในเขตพระนคร ประชาชนนิยมตั้งบ้านเรือนริมน้ำ การคมนาคมทางน้ำจึงมีความสำคัญ และสะดวก
กว่าการคมนาคมทางบก อย่างไรก็ตาม ก็มีการใช้รถม้าและบริการของรถลากหรือรถเจ๊กขึ้นแล้วเช่นกัน โดยจำกัด
อยู่ในหมู่ของผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูง (ธนพล จรัลวิณิชวงศ์, ม.ป.ป.)  

ในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 พาหนะขนส่งมวลชนทางบกได้มีบทบาทอย่างมาก โดยมีรถรางบริการประชาชน 
จำนวน 7 สาย วิ่งผ่านถนนเกือบทุกสายในกรุงเทพมหานคร เป็นผลให้รถรางกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชาว
กรุงเทพมหานคร และเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการอาศัยการคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก มาเป็นการคมนาคมทางบกแทน 
ในช่วงนี้กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวอย่างมากไปยังชานเมืองด้านเหนือและด้านใต้ตามแนวเส้นทางรถราง 
หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475) เป็นต้นมา เป็นช่วงที่มีการนิยมใช้รถยนต์แพร่หลายไปท่ัว 
จากจำนวนรถยนต์ส่วนตัว 401 คัน ในสมัยรัชกาลที่ 5 (เกื้อกูล ยืนยงอนันต์, 2520) เพิ่มเป็น 3,259 คัน ใน พ.ศ. 
2490 และเป็น 26,913 คันใน พ.ศ. 2501 (Manop Bongsadadt, 1973: 19) ช่วงดังกล่าว กรุงเทพมหานคร มี
การขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยหลังจากการสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแห่งแรก เสร็จ
ในปี พ.ศ. 2475 ทำให้มีการขยายตัวของพื้นที่เมืองในฝั่งธนบุรีมากขึ้น (บุปผนาฏ สุวรรณมาศ, 2525: 18) และมี
การขยายตัวตามถนนสายหลักที่ตัดขึ้น เพื่อเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลและจังหวัดต่าง ๆ ภาคธุรกิจ
การค้าจึงเริ ่มขยายตัวไปเกิดขึ้นตามถนนสายใหม่  ๆ บริเวณชานเมือง รวมทั้งประชากรที่พักอาศัยอยู่อย่าง
หนาแน่นในใจกลางเมือง ก็ย้ายไปอยู่บริเวณชานเมืองที่ไกลออกไปได้ เพ่ือจะได้มีที่อยู่อาศัยที่กว้างขวางขึ้น  

จนถึงปัจจุบัน กรุงเทพมหานครไดรับการกลาวถึงความเปนเมืองที่มีความเปนเอกนครสูงสุดเมืองหนึ่งของ
โลก (Sternstein, 1986 อ้างถึงใน กาญจนา ตั้งชลทิพย์, 2550) เนื่องจากไมมีเมืองใดในประเทศไทยที่มีประชากร
เกินลานคน ในขณะที่กรุงเทพมหานครมีประชากรเกินหนึ่งลานคนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2490 (ภัสสร ลิมานนท์, 2542) 
กรุงเทพมหานคร เมืองโตเดี่ยวตลอดกาลของประเทศไทยและจะยังคงเป็นเฉกเช่นนี้ไปอีกนาน ด้วยขนาดของเมือง
ในระดับมหานคร (mega city) ที่ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาอยู่อาศัยกว่า 10 ล้านคน หรือ 1 ใน 6 ของคนทั้งประเทศ ทำ
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ให ้มหานครแห่งน ี ้ เต ็มไปด้วยความพลุกพล่านของผ ู ้คนและการส ัญจร  ในขณะที ่ประชากรเมืองของ
กรุงเทพมหานครเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่พ้ืนที่ถนนสำหรับการสัญจรกลับไม่เพ่ิมขึ้นเลย อีกทั้ง ปัญหาความไร้
ประสิทธิภาพของระบบขนส่งสาธารณะ ทำให้ปัญหาการจราจรกลายเป็นปัญหาหลักของเมืองที่ยังคงรอการแก้ไข 
จากข้อมูลการสำรวจเวลาในการเดินทางของคนกรุงเทพมหานคร พบว่า ใช้เวลาในรถนานกว่า 800 ชั่วโมงต่อปี  
(1 เดือนต่อปี) หรือคิดเป็นกว่า 1 ปี ในรอบ 12 ปี (ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง, 2019) ในขณะที่เมืองขนาด
กลางอื่น ๆ ในประเทศไทย แม้จะมีการเติบโตของเมืองเช่นเดียวกัน แต่ปัญหาจราจรก็ไม่หนักหนาเท่ามหานคร
กรุงเทพแห่งนี ้

กรุงเทพมหานครกลายเป็นเมืองที่มีการจราจรติดขัดเป็นอันดับที่ 12 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของ
เอเชีย โดยผู้ขับขี่เสียเวลาในการจราจรติดขัดสูงสุด 64.1 ชั่วโมง ใน ค.ศ. 2016 (ธิดา สาธกุไร, 2560 อ้างถึงใน 
ชนัญญา ประสาทไทย, 2561) แนวทางในการแก้ปัญหารถติดที่สำคัญ คือ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรูปแบบ
อ่ืนในการเดินทางแทนการขับรถบนถนน เช่น รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT หรือรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) 
ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ระบุว่า ในปัจจุบันปริมาณการเดินทางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2560 มีปริมาณรวม 32.65 ล้านเที่ยวต่อวัน เกือบครึ่งหนึ่งของรูปแบบการ
เดินทางในกรุงเทพมหานครเป็นการเดินทางด้วยรถส่วนตัว และอีกครึ่งหนึ่งเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 
โดยเฉพาะรถเมล์ ที ่เหลือไม่ถึง 10% คือ เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนระบบราง ได้แก่ BTS และ MRT 
(Chutinun Sanguanprasit, 2019) ที่เปิดให้บริการมาเกือบสองทศวรรษ โดยมีรถจักรยานยนต์รับจ้างทำหน้าที่
ในการรับส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะ เนื่องจากปัญหาซุปเปอร์บล็อก (super block) ทำให้ระยะทาง
ระหว่างต้นทาง–ปลายทางกับจุดจอดของระบบขนส่งสาธารณะ เช่น ป้ายรถเมล์หรือสถานีระบบขนส่งมวลชนทาง
รางมีระยะทางไกลกว่ารัศมีการเดินเท้าหรือไม่ไกลแต่เดินไม่สะดวก ผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะส่วนหนึ ่งจึง
จำเป็นต้องเดินทางต่อด้วยรถจักรยานยนต์รับจ้างในการเข้าถึงต้นทางหรือปลายทาง เพื่อแก้ปัญหาการจราจรใน
กรุงเทพมหานคร ทำให้รถจักรยนยนต์รับจ้างได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการความรวดเร็วในการเดินทางใน
ระยะสั้น รวมถึงความสะดวกในการเดินทางจากต้นทางสู่ปลายทาง (FMLM- First Mile/Last Mile) เพื่อเชื่อมต่อ
กับระบบขนส่งสาธารณะ จากข้อมูลสะสมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ของกลุ่มสถิติการขนส่ง กอง
แผนงาน กรมการขนส่งทางบกกรุงเทพมหานคร มีจำนวนวินทั้งสิ้น 5,670 วิน และมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ถึง 91,582 คน หรือโดยเฉลี่ยแล้วท่ัวกรุงเทพมหานครจะมีตำแหน่งจุดให้บริการจักรยานยนต์รับจ้างหรือวินตั้งอยู่
ในทุก ๆ 420 เมตร ทั้งนี้ การกระจายตัวของความหนาแน่นวินก็ต่างกันตามบทบาทและลักษณะของพ้ืนที่และการ
เดินทางในแต่ละเขต (ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์, 2019 อ้างอิงใน ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง, 2019)  

จำนวนผู้โดยสารรถเมล์ในกรุงเทพมหานครลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ในขณะที่
ผู้โดยสารระบบขนส่งทางเลือก อาทิ รถตู้และรถจักรยานยนต์รับจ้างเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรในพ้ืนที่ชานเมือง คนทำงานในพ้ืนที่เมืองชั้นในต้องเดินทางมาทำงานไกลขึ้น โดยสรุปจากการคาดการณ์
ปริมาณการเดินทางในภาคมหานครในอนาคต พบว่า ใน พ.ศ. 2580 ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางจะลดต่ำลงจาก 
36 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในปัจจุบัน เป็น 29 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดอย่างมากในอนาคต 
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เนื่องจากปริมาณรถยนต์ส่วนตัวยังคงเพ่ิมสูงขึ้น จากการคาดการณ์การเดินทางใน พ.ศ. 2572 พบว่า การเดินทาง
ด้วยรถส่วนบุคคลยังคงสูงมาก และผู้ใช้รถไฟฟ้าที่เพ่ิมสูงขึ้นมาจากระบบขนส่งสาธารณะอ่ืน ๆ  

การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการขนส่งมีผลต่อการเติบโตของเมือง โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ 
การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนที่ และ
ความสามารถในการเข้าถึง ตั้งแต่เมืองในยุคของการเดินเท้าหรือใช้เรือมาเป็นการใช้พาหนะมวลชนทางบกอย่าง
รถราง และมาเป็นการใช้รถยนต์จนมาถึงรถไฟฟ้าในปัจจุบัน ซึ่งล้วนทำใหเ้มืองขยายตัวกว้างขึ้น ดังนั้น การศึกษา
อนาคตการเดินทางในมหานครกรุงเทพจึงสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องเทคโนโลยีด้านการขนส่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ผลการศึกษาของ McKinsey สรุปว่า นวัตกรรมด้านการขนส่งที่สำคัญ คือ ระบบบริการร่วม (sharing) ยานยนต์
ไร้คนขับ (autonomous driving) และ เครื่องยนต์ระบบไฟฟ้า (electrification) ทั้งนี้ เทคโนโลยีเหล่านี้มีเงื่อนไข
ในการใช้งาน อาทิ การรองรับด้านกฎหมายและระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่ที่ภาครัฐต้องดำเนินการพัฒนา 
(Eric Hannon & other, 2016) 

ในกรณีของประเทศไทย นวัตกรรมบริการร่วม (car sharing) ในรูปแบบบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร 
ได้รับความนิยมอย่างมาก การให้บริการของรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารครอบคลุมระบบขนส่งทางเลือกแบบนอก
ระบบ (informal transport หรือ paratransit) ได้แก่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ซึ ่งเป็นระบบที ่อยู ่นอกการ
ควบคุมดูแลของภาครัฐ แต่กลับมีบทบาทสำคัญในการเดินทางเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนอย่างมาก ในปัจจุบัน
บริการรถจักรยานยนต์ร่วมโดยสาร หรือเรียกโดยทั่วไปว่า GrabBike ได้รับความนิยมอย่างมาก ทั้งนี้ ในประเทศ
ไทยยังไม่มีการศึกษาผลกระทบของรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารต่อพฤติกรรมการเดินทางของคนเมือง จึงมีคำถาม
สำคญัว่าบริการรถจักรยานยนต์รับจ้างจะยังคงมีบทบาทสำคัญในด้านการขนส่งในเมืองต่อไปหรือไม่ และรูปแบบ
การให้บริการในอนาคตจะเป็นอย่างไร ท่ามกลางความขัดแย้งของกลุ่มผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างและ
รถจักรยานยนต์ร่วมโดยสาร 

ในปัจจุบันบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารผ่านแอปพลิเคชันในกลุ่มของการรับส่งสินค้าได้รับความนิยม
อย่างมาก (delivery service) เนื่องจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจออนไลน์  บริการส่งสินค้าออนไลน์
ต้องการความรวดเร็วในการส่ง จึงทำให้การขนส่งด้วยรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็น last mile delivery ของสินค้า
ออนไลน์ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในกลุ่มของสินค้าประเภทอาหาร (food delivery 
service) เช่น LINEMAN GrabFood Panda Food ธุรกิจ delivery service เริ ่มเข้ามาให้บริการจัดส่งอาหาร
มากขึ้นด้วย demand ของผู้บริโภคนั้นมีมาก ตลาดมีขนาดใหญ่ GrabFood จึงเป็นธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของ 
Grab นอกจากนี้ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปมีส่วนสำคัญที่ผลักดันให้ธุรกิจ food delivery มีบทบาทมาก
ขึ้นในธุรกิจร้านอาหาร ทำให้มีผู้เปลี่ยนอาชีพหรือทำงานเสริมเป็นผู้รับส่งอาหารเป็นจำนวนมาก นอกจากส่ง
อาหารแล้ว แอปพลิเคชันชื่อดังอย่าง LINEMAN ยังให้บริการรับส่งเอกสาร สินค้าและอาหารจากร้านสะดวกซ้ือ 
เช่น 7-11 อีกด้วย บนท้องถนนของกรุงเทพมหานครจึงเต็มไปด้วยรถจักรยานยนต์ร่วมบริการที่วิ่งให้บริการรับส่ง
คนและสินค้าอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยที่ยังไม่มีข้อมูลหรืองานวิจัยที่ระบุว่าผู้ใช้บริการกลุ่มนี้คือใคร และ
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การบริการรับส่งสินค้าเหล่านี้ สามารถช่วยลดความต้องการในการเดินทางของคนเมืองได้หรือไม่ การศึกษา
บทบาทของรถจักรยานยนต์ในกรุงเทพมหานครจึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาอนาคตการเดินทางของคน
เมืองในประเทศไทย 

 โดยสรุป การเพ่ิมข้ึนของการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เกิดจากสาเหตุ 3 ประการ ประการแรก คือ 
รถจักรยานยนต์รับจ้างมีบทบาทสำคัญในการเป็นระบบขนส่งรองที่ช่วยสนับสนุนระบบขนส่งหลักในมหานคร
กรุงเทพ หรือเรียกได้ว่าเป็นรูปแบบการขนส่งที ่ไม่สามารถทดแทนได้  (indispensable transportation 
mode) เนื่องจากปัญหาซุปเปอร์บล็อก ซอยลึกและซอยตัน ทำให้รถจักรยานยนต์รับจ้างคือที่พึ ่ง ในการ
เดินทางของคนเมือง บริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชันทำให้การเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว
ประการที่สอง รถจักรยานยนต์คือหนทางสร้างรายได้ให้แก่คนจน นอกจากรถจักรยานยนต์รับจ้างจะเป็นอาชีพ
ทางเลือกสำหรับผู้รายได้น้อยแล้ว การเติบโตของธุรกิจออนไลน์และบริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชันทำให้มีผู้
เปลี่ยนอาชีพหรือทำงานเสริมเป็นผู้รับส่งสิ่งของ สินค้าและอาหารด้วยรถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมาก นับเป็น
ช่องทางสร้างรายได้เสริมให้กับคนจนในเมือง และประการสุดท้าย รถจักรยานยนต์ในปัจจุบันมีแนวโน้มจะ
เปลี่ยนมาเป็นรถจักยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น จึงมีศักยภาพในการส่งเสริมการเคลื่อนที่อย่างยั่งยืน (sustainable 
mobility) ในอนาคต 

การศึกษาอนาคตของการเดินทางในมหานครกรุงเทพ จึงมุ ่งเน้นไปที่อนาคตของการเดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์ เนื่องจากบทบาทที่สำคัญและความท้าทายในอนาคต อาทิ การให้บริการรถส่วนบุคคลร่วม
โดยสารผ่านแอปพลิเคชัน เพราะรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารถือเป็นธุรกิจที่ให้บริการบนช่องว่างของกฎหมายและ
ความไม่เท่าทันของระบบกฎหมายและเทคโนโลยี และภาครัฐก็ยังไม่มีแนวทางการจัดการ รวมถึงมาตรการในการ
ควบคุมดูแลที ่เหมาะสม นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการขนส่งที ่สำคัญ อาทิ ยานยนต์อัตโนมัติ
(Autonomous Vehicle: AV) และยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) ดังนั้น การศึกษาอนาคตการเดินทาง
ด้วยรถจักรยานยนต์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคต ผลการศึกษาทั้งหมดจะ
เสนอแนะประเด็นนโยบายสาธารณะที ่สำคัญในการส่งเสริมความปลอดภัยและคุณภาพชีว ิตของผู้ ใช้
รถจักรยานยนต์ เพื่อสนับสนุนการเดินทางของคนเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมถึงนโยบายเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการเดินทางในอนาคตที่เหมาะสมต่อไป 

งานวิจัยอนาคตการเดินทางของคนเมืองในครั้งนี้ จึงกำหนดคนเมืองกลุ่มเป้าหมายของการเดินทางใน
ภาคมหานครกรุงเทพ คือ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ เนื่องจากวิธีการวิจัยหลัก
ของงานนี้เป็นไปตามกระบวนการและวิธีการด้านการคาดการเชิงยุทธศาสตร์ (strategic foresight) การเลือก
ประชากรจึงไม่มีการสุ่มตัวอย่างแบบตัวแทนประชากร อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาอนาคตการเดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์ ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยไว้โดยกว้างเป็น 3 กลุ่มที่สำคัญ ในลักษณะเดียวกันกับ
โครงการวิจัยคนเมือง 4.0 ประกอบด้วย  
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1) กลุ ่มชายขอบ (marginal): กลุ ่มผู ้ข ับขี ่รถจักรยานยนต์เป็นอาชีพ ได้แก่ ผู ้ประกอบอาชีพขับ
รถจักรยานยนต์รับจ้างและรับส่งเอกสาร  

2) กลุ่มมวลชน (mass): กลุ่มใช้รถจักรยานยนต์เพ่ือไปทำงาน 
3) กลุ่มล้ำสมัย (maverick): กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร เช่น 

GrabBike, LINEMAN เป็นต้น 

1.5 การทบทวนวรรณกรรม 
ในการศึกษาอนาคตการเดินทางของคนเมืองจำเป็นต้องทบทวนแนวคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ดังต่อไปนี้ 

1.5.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเดินทาง 
1) การเคลื่อนที่ในเมือง (urban mobility) 
การเคลื่อนที่ (mobility) หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง (Kleiman, 

2011) เมื ่อเป็นการเคลื ่อนที ่ภายในเมือง (urban mobility) ความหมายทั ่วไปก็คือ ความสามารถในการ
เคลื่อนย้ายทั้งคน สินค้าและบริการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งภายในพื้นที่เมือง เนื่องจากเมืองเป็นศูนย์กลางของ
กิจกรรมจำนวนมากที่ก่อให้เกิดความต้องการในการเดินทาง เช่น เดินทางไปทำงาน เรียนหนังสือ หรือพักผ่อน
หย่อนใจ เป็นต้น (Magagnin & other, 2008) ความสามารถในการเดินทางทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงบริการขั้น
พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กันในสังคมเมือง ดำรงรักษาความมี
ชีวิตชีวาและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง (Rezende Amaral & other, n.d.)  

ในขณะนี้เมืองทั่วโลกกำลังขยายตัวเป็นเมืองมหานคร ในปัจจุบันประชากรโลกเกินครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ใน
เมือง และมีการคาดการณ์ว่าประชากรเมืองจะเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 66 ใน ค.ศ. 2030 (Nation, 2014) และ
ร้อยละ 70 ใน ค.ศ. 2050 ประชากรประมาณ 4.2 พันล้านคน จะอาศัยอยู่ในเมือง หมายความว่า ปริมาณการ
เดินทางภายในเมืองจะเพิ่มสูงขึ้นด้วย ดังนั้น กระบวนการกลายเป็นเมืองจึงมักเกิดขึ้นพร้อมกับปัญหาด้านจราจร
และความท้าทายในการรับมือกับปริมาณการเดินทางมหาศาลภายในเมืองในอนาคต อย่างไรก็ดี ผลการสำรวจ
พฤติกรรมในกลุ่มคน Gen Y ทั่วโลกชี้ให้เห็นว่า แม้คนรุ่นใหม่จะต้องการรูปแบบการทำงานแบบยืดหยุ่นและอิสระ 
แต่คนยุคมิลเลนเนียลกว่า 65% ทั่วโลก คิดเป็น 70% ของกลุ่มตลาดประเทศพัฒนา กับ 61% ในกลุ่มประเทศ
ตลาดเกิดใหม่ก็ยังต้องการทำงานแบบประจำเต็มเวลามากกว่ างานฟรีแลนซ์ (Warwick Goodall, 2017) นั่น
หมายความว่ารูปแบบการเดินทางไปทำงานยังต้องเกิดขึ้น  

 2) แนวคิด Mobility as a Service 
แนวคิด MaaS เป็นแนวคิดในการให้บริการขนส่งที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของยานพาหนะ (personally-

owned modes of transportation) แต่เป็นผู้ให้บริการขนส่งที่รวบรวมเอาบริการขนส่งที่เป็นของรัฐและเอกชน
มาให้บริการแก่ผู้เดินทาง ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถตัดสินใจตลอดจนวางแผนการเดินทางของตัวเองในรูปแบบที่
สะดวกที่สุด รวดเร็วที่สุด และพึงพอใจที่สุด ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าบริการและจองการเดินทางหลายรูปแบบ
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ได้ภายในแอปพลิเคชันเดียว และแอปพลิเคชันนี้สามารถแนะนำช่องทางการเดินทางแบบเรียลไทม์โดยประมวลผล
โอกาสและความเป็นไปได้ในการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดมอบให้แก่ผู้ใช้บริการ ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่
คุ้มค่าทั้งในเชิงราคาและการประหยัดเวลา 

การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งของเมืองที่ผ่านมา อาจมุ่งเน้นการขยายถนน การเพิ่มถนน หรือการ
เพิ่มที่จอดรถ แต่ก็ยังไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสมในการลดปัญหาความแออัดบนท้องถนน และวิธีดังกล่าวไม่เหมาะ
สำหรับเมืองที่มีงบประมาณในการลงทุนที่น้อยหรือมีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นมาก นอกจากนี้เมืองหลายแห่งมี
ปัญหาด้านโครงข่ายคมนาคมขนส่งไม่ทั่วถึงและไม่เชื่อมโยงกัน ระบบขนส่งสาธารณะที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการในการเดินทางของคนทุกกลุ่ม แพลตฟอร์มบริการขนส่งตามแนวคิด MaaS จึงเป็นอีกแนวทางใน
การแก้ปัญหาและตอบสนองการเดินทางของคนเมืองในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ MaaS มีองค์ประกอบหลักสำคัญ ได้แก ่ 

(1) ระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ คือ สมาร์ทโฟนและเครือข่ายการให้บริการอย่าง 3G 4G และ 5G 
รวมทั้งการให้สินเชื่อการชำระค่าบริการแบบเงินสดและเงินผ่อน และการออกแบบพ้ืนที่ให้เป็นจุดเชื่อมต่อหรือจุด
เปลี่ยนถ่ายการสัญจรรูปแบบต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เกิดสะดวกในการเดินทาง สามารถเปลี่ยน
รูปแบบการเดินทางจากรูปแบบหนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว  

(2)  ผู้ให้บริการด้านการขนส่งสาธารณะทั้งหมดทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องมีระบบขนส่งมวลชนเป็นระบบ
ขนส่งหลัก ได้แก่ รถไฟและรถโดยสารประจำทาง และมีการส่งเสริมให้เชื่อมต่อกับระบบขนส่งรองรูปแบบอื่นได้
อย่างสะดวก  

(3) ผู ้ให้บริการข้อมูล ทำหน้าที ่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู ้ประกอบการขนส่งและผู้ใช้
ปลายทาง เพื่อจัดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการหลายราย โดยจัดหาช่องทางการบริการที่เหมาะสม
ผ่านแอปพลิเคชันตอบสนองการใช้งานของผู้บริการให้เกิดความเหมาะสมแบบเรียลไทม์มากที่สุด  

(4) ตัวกลางที่ทำหน้าที่ประสานการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เชื่อมโยงบริการของ
ผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ให้มีการบริการที่อำนวยความสะดวกในการเรียกใช้ที่ง่ายและมีการชำระ
เงินผ่านเพียงช่องทางเดียว 

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แพลตฟอร์มบริการขนส่งตามแนวคิด MaaS ประสบความสำเร็จ คือ การทำให้ทุก
ภาคส่วนทำงานร่วมกัน ภาคเอกชนอาจรับหน้าที่การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเพื่อผลกำไร ในขณะที่หน่วยงาน
ภาครัฐมีบทบาทในการจัดตั้งโครงการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง หรือ
กำหนดนโยบายสาธารณะที่ช่วยบรรเทาปัญหาความแออัดบนท้องถนนให้ลดลง ฟ้ืนฟูคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น และ
ลดการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรให้น้อยลง เป็นต้น 
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แม้ว่าในปัจจุบัน MaaS ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาระบบ การคิดค้นนวัตกรรม และยังต้องมีการ
ทดลองอีกมากมาย แต่ในอีกไม่กี ่ปีข้างหน้า คาดว่าจะมีเมืองอีกหลายแห่งนำแนวคิดนี้ไปใช้พัฒนาระบบการ
เดินทางขนส่งต่อไป  

แพลตฟอร์มบริการขนส่งตามแนวคิด MaaS ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกในเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ 
โดยตั้งเป้าหมายให้ผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์ส่วนบุคคลภายในปี 2030 ประชาชนสามารถเรียกใช้
แอปพลิเคชันของ MaaS เพ่ือวางแผนการเดินทางและชำระค่าบริการขนส่งสาธารณะได้ทุกรูปแบบ ทุกคนที่มีแอป
พลิเคชันสามารถเลือกจุดหมายปลายทาง หรือรูปแบบการเดินทางแบบประตูสู ่ประตู (door to door) ได้ 
ผู้ใช้บริการสามารถสมัครสมาชิกและเลือกรูปแบบการชำระเงินล่วงหน้า ได้ทั้งแบบเหมารายเดือนหรือเฉพาะเมื่อมี
การใช้งานได้ 

นอกจากเมืองแฮลซิงกิแล้วยังมีเมืองอีกหลายแห่งที่มีกำลังพัฒนาแอปพลิเคชัน MaaS โดยเริ่มจากการ
ประสานความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ตัวอย่างเช่น เมืองลอนดอน มีการร่วมมือกันพัฒนาระบบเช่า
รถจักรยานร่วมกับธนาคารใหญ่ระดับประเทศ โดยธนาคารเป็นผู ้จ ่ายค่าลงทุนให้  10% ส่วนที ่เหลือให้
บริษัทเอกชนเป็นผู้ดำเนินการ การร่วมมือนี้ได้รับผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย บริษัทเอกชนได้ผลประโยชน์จากการเก็บ
ค่าเช่ารถจักรยานร่วมแบ่งปัน ในขณะที่ธนาคารได้ผลประโยชน์จากการสร้างแบรนด์และการโฆษณา นอกจากนี้ 
รัฐบาล ยังแบ่งปันข้อมูลผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะของเมืองให้แก่ภาคเอกชน เพ่ือให้มีการพัฒนาแอปพลิเค
ชันที่ให้บริการขนส่งภายในเมืองเหล่านี้ ทำให้เกิดการแข่งขันกันพัฒนาระบบการเดินทางที่เป็นประโยชน์ต่อเมือง
และผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก  

แพลตฟอร์มให้บริการขนส่งตามแนวคิด MaaS สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1. บริการมีคุณประโยชน์ต่อเมือง เนื่องจากการเพิ่มจำนวนถนน รถไฟ และท่ีจอดรถไม่ได้แก้ปัญหาความ

แออัดในเมืองได้ และมีมูลค่าการลงทุนสูง แต่บริการการขนส่ง MaaS เป็นเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

ขนส่งที่มีอยู่แล้วในเมือง 

2. บริการมีคุณประโยชน์สำหรับผู้ใช้งานในเมือง เนื่องจากรูปแบบการขนส่งแบบเดิมที่มีรูปแบบการ

ให้บริการแบบไม่ยืดหยุ่นจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนเมืองสมัยใหม่ได้ คนเมืองมี

แนวโน้มในการเดินทางด้วยบริการแบบใหม่ที่ตอบสนองความต้องการในการเดินทางมากขึ้น รวมถึง

เป็นบริการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและทำให้สภาพแวดล้อมในเมืองดีขึ้น 

3. เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนและเครือข่าย 4G / 5G ทำให้สามารถใช้บริการแพลตฟอร์ม MaaS ได้สะดวก

มากขึ้น เทคโนโลยีนี้มีการเรียนรู้กิจวัตรของผู้ใช้งานอย่างลึกซ้ึงด้วยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ ทำให้มี

การกำหนดรูปแบบยานพาหนะและเส้นทางที่เหมาะสมได้  
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างแพลตฟอร์มบริการขนส่งตามแนวคิด MaaS ทั่วโลก 
แพลตฟอร์ม คำอธิบาย ผู้ดำเนินการ ขอบเขตบริการ 

Whim app ผู้ใช้บริการมีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย ตั้งแต่
รถแท็กซี่ รถเช่า ระบบขนส่งมวลชน และ รถจักรยานให้
เช่า แอปพลิเคชันนี้จะเรียนรู้การพฤติกรรมการใช้งานของ
ผู้ใช้และเชื่อมต่อกับตารางเวลาการในเดินทางได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

MaaS Global เมืองเฮลซิงกิ 

UbiGo บริการการเดินทางแบบครบวงจร ตั ้งแต่ บริการขนส่ง
สาธารณะ รถยนต์ให้เช่า แท็กซี ่ และจักรยาน  ในแอป
พลิเคชันเดียว มีค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา และมีโบนัสพิเศษสำหรับการเลือกใช้บริการ
แบบสมาชิก 

เป ็นส่วนหนึ ่งของโครงการ Go: 
smart โดยให้บริการใน   
Lindholmen Science Park 

เมืองโกเทนเบิร์ก 

Qixxit เครือข่ายผู ้ให้บริการมีมากกว่า 21 ราย ทำหน้าที ่วาง
แผนการเด ินทางตามความต ้องการของผู ้ ใช้บร ิการ          
มีบริการรถยนต์ รถจักรยานและรถจักรยานยนต์ให้เช่า     
ที่เชื่อมต่อรถไฟ  

Deutsche Bahn เยอรมัน 

Moovel ผู้ใช้สามารถค้นหา จองการเดินทาง และชำระเงินได้ด้วย
แอปพลิเคชันเด ียว มีบร ิการ Car2Go, My Taxi และ 
Deutsche Bahn โดยชำระเงินผ่านมือถือ 

Daimler เยอรมน ี  บอสตัน
พอร ์ ตแลนด ์ และ
เฮลซิงกิ 

Beeline บริการรถบัสที ่สามารถจองที ่นั ่งได้ เส้นทางให้บริการ
สามารถปรับได้ตามความต้องการของชุมชน 

Infocomm โดยความร่วมมือกัน
ระหว ่ า งผ ู ้ ประกอบการขนส่ ง 
สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน 

สิงคโปร ์

SMILE app บริการขนส่ง เช่น แจ้งข้อมูลการจอง การชำระเงิน การ
เดินทาง การเรียกเก็บเงิน รวมถึงการออกบัตรโดยสาร 
เป็นต้น 

ร ิ เ ร ิ ่ ม โดย  Wiener Stadtwerke 
ร ่ ว ม ม ื อ ก ั บ  Wiener Linien (ผู้
ให้บริการขนส่งสาธารณะของกรุง
เว ียนนา) รถไฟของรัฐบาลกลาง
ออสเตรียและผู้ให้บริการรถแท็กซ่ี 

กรุงเวียนนา 

Bridj บร ิ ก ารรถร ับส ่ งผ ู ้ โดยสาร ผ ่ านแอปพล ิ เคช ันบน
โทรศัพท์มือถือระหว่างบ้านไปที่ทำงาน มีความยืดหยุ่นการ
บริการสูง โดยจะปรับการรับส่งและเส้นทางตามความ
ต้องการ ทำให้การเดินทางมีประสิทธิภาพมากกว่าการ
ขนส่งแบบดั้งเดิมประมาณ 40–60 เปอร์เซ็นต์ 

Bridj Inc  
บอสตันแคนซัสซิตี้
และวอชิงตันดีซี 

Communauto/ 
Bixi 

บริการแพ็คเกจ BIXI-AUTO-BUS คือ บริการ  
รถจักรยานยนต์ให้เช่าโดย BIXI และ บริการรถยนต์ให้เช่า 
โดย Communauto  

Communauto ควิเบค, แคนาดา 

ที่มา: Deloitte, 2017 
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3) บทบาทของภาครัฐ 

นโยบายสาธารณะของประเทศไทยไม่ได้มีการกำหนดการเข้าถึงขั้นพื้นฐานและคุณภาพที่ควรจะเป็น
ของระบบขนส่งมวลชน มุมมองในระดับนโยบายดังกล่าวทำให้เกิดการกำหนดให้ระบบขนส่งมวลชนเป็น
รูปแบบการลงทุนที่จะต้องคำนึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ทางการเงิน หากพิจารณาในอีกด้านคงต้อง
มองในเชิงสิทธิขั้นพื้นฐาน และความสำคัญในการให้บริการของภาครัฐที่จะต้องพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่มี
คุณภาพและความครอบคลุม หากการพัฒนานั้นจะส่งผลให้เกิดโอกาสในการสร้างรายได้เ พื่อมาจุนเจือการ
ดำเนินงานก็เป็นปัจจัยรองที่พิจารณาได้ ในหลายประเทศได้กำหนดนโยบายดังกล่าวอย่างชัดเจน  เช่น ใน
ประเทศเกาหลีที่มีการสนับสนุนการให้บริการระบบรถเมล์อย่างมากจากภาครัฐ เช่นเดียวกันกับประเทศ
อังกฤษและสิงคโปร์ โดยรูปแบบการให้บริการแบบที่รัฐ ให้เงินอุดหนุน (subsidize) นั ้นจะช่วยให้สร้าง
อรรถประโยชน์ในเชิงอ่ืน เช่น การลดมลพิษจากการใช้รถยนต์ การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและเท่าเทียม การเพ่ิม
ประสิทธิภาพของเมือง และการพัฒนาเศรษฐกิจ การมองกรอบใหญ่ของประโยชน์ในส่วนนี้จะส่งผลให้การ
พิจารณาเรื่องผลกำไรขาดทุนของระบบขนส่งมวลชนเป็นประเด็นประกอบเท่านั้น นอกจากนั้นอาจจะต้อง
พิจารณาการนำมูลค่าเพิ่ม (added value) ส่วนอื่นๆเข้ามาช่วยในการสนับสนุนทุนในการพัฒนา เช่น การ
พัฒนาระบบรถไฟและที่ดินในเมืองฮ่องกง (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,149 วันที่ 17–20 
เมษายน พ.ศ. 2559) 

ในกรณีที่เอกชนลงทุนในระบบขนส่งมวลชนแทนรัฐ ก็มักถูกตั้งคำถามถึงการผูกขาดสัมปทานราย
เดียวหรือมีผู้ได้สัมปทานจำนวนน้อยรายจนไม่เกิดการแข่งขัน รวมถึงการแสวงหากำไรในการทำธุรกิจ จนทำให้
ราคาค่าขนส่งมวลชนแพงตามกลไกตลาด ราคาค่าโดยสารจะต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในตลาด โดยที่รัฐไม่
ควรอุดหนุนงบประมาณเพื่อแทรกแซงให้ราคาต่ำกว่าความเป็นจริง แต่ก็ควบคุมโดยการกำหนดราคาค่า
โดยสารในอัตราสูงสุด เพื่อไม่ให้เอกชนที่ผูกขาดการบริการเป็นผู้กำหนดราคาตามอำเภอใจฝ่ายเดียว  รัฐต้อง
กำกับผู้รับสัมปทานไม่ให้ได้ประโยชน์จากการผูกขาดมากเกินไป โดยการตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ขึ้นมาเพ่ือ
ป้องกันผูกขาดทางธุรกิจ ปกป้องผลประโยชน์เพื่อสาธารณะ และกำกับราคาที่เป็นธรรมให้กับประชาชน 

อย่างไรก็ดี ระบบขนส่งมวลชนเป็นระบบขนส่งที่ไม่สามารถรองรับความต้องการการเดินทางแบบ
ประตูสู ่ประตูได้ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมความนิยมของการใช้รถส่วนตัวยังคงไม่ลดลงในมหานครแห่งนี้ 
จำเป็นต้องมีระบบโครงข่ายรองมารองรับโครงข่ายหลัก ระบบขนส่งมวลชนที่ดีนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
โดยระบบขนส่งมวลชนหลักเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จำเป็นจะต้องมีระบบ feeder ที่ช่วยในการระบาย
มวลชนจากระบบหลักไปสู่พื้นที่ที่ขนส่งมวลชนระบบหลักนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ อีกทั้งการพัฒนาทางด้านผัง
เมืองและการขยายตัวของเมืองเอง ก็จำเป็นที่จะต้องสอดคล้องควบคู่กันไป โดยรัฐควรจะต้องสวมบทบาทของ
ผู้ควบคุมให้การขยายตัวของเมืองนั้นเป็นไปในรูปแบบย่าน เพ่ือลดจุดหมายปลายทางของการเดินทาง และเพ่ิม
มูลค่าของพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน เช่น การพัฒนาพื้นที่รอบสถานี (TOD) การส่งเสริมให้ใช้รถจักรยาน
หรือการเดิน เป็นต้น 
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แม้ว่าการบริการระบบขนส่งมวลชนจะเป็นหน้าที่ของรัฐ แต่ภาครัฐกลับประสบความล้มเหลวในการ
ผลักดันการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างของเอกชนจึงเกิดและ
เติบโตได้อย่างรวดเร็วโดยปราศจากความช่วยเหลือใดๆ จากรัฐ (นิพนธ์ พัวพงศกร, 2537) ในอนาคตที่รถไฟฟ้า
ให้บริการครอบคลุมทั้งภาคมหานคร สำหรับคนส่วนใหญ่ที่อาศัยตามตรอกซอย ก็จะยังคงต้องใช้บริการ
รถจักรยานยนต์รัจ้างเพ่ือเดินทางจากบ้านไปยังป้ายรถเมล์ และหากในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยน
ถ่ายการสัญจรหลายหลายสายแล้วทำให้ค่าโดยสารแพง คนรายได้น้อยถึงปานกลางก็ยังไม่นิยมใช้บริการของ
รถไฟฟ้า ปัญหาจราจรก็ยังคงเป็นปัญหาที่รอการแก้ไขและรถจักรยานยนต์รับจ้างก็ยังคงจะมีบทบาทสำคัญ
สำหรับการเดินทางของคนเมืองในมหานครกรุงเทพแห่งนี้ต่อไป 
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1.5.2 แผนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
ตารางที่ 2 สรุปแผนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

ลำดับ แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร/์
โครงการ 

หน่วยงาน/องค์กร ภารกิจ/ อำนาจหน้าที ่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 

1. แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน
นโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร  ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 
2560–2564) (ฉบับ
ทบทวน) 

สำนักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร 
(สนข.) 

ม ีภารก ิจ เก ี ่ ยวก ับ การเสนอแนะ
นโยบายและจ ัดทำแผนการขนส่ง
การจราจร และความปลอดภัยจากการ
ขนส่ง ประสานแผนด้านการขนส่งทาง
บก ทางน้ำ ทางอากาศ การจราจร และ
ความปลอดภ ัย จากการขนส ่งให้
สอดคล้องกับแผนหลักด้านการขนส่ง
และจราจร เพื ่อให้ นโยบายด้านการ
ขนส่งและจราจร มีความเป็นเอกภาพ 

- พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 
- พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 

8) พ.ศ. 2551 
- พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลาย

รูปแบบ พ.ศ. 2548 
- พระราชบ ัญญัต ิการรถไฟฟ ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 
- พระราชบ ัญญ ัต ิว ่ าด ้วยการจ ัดหา

อส ังหาร ิมทร ัพย ์ เพ ื ่อก ิจการขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2540 

- พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

- พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้า
ร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. 2535 

- พระราชบ ัญญัต ิส ่งเสร ิมและรักษา
คุณภาพสิ ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ พ.ศ. 
2535 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานโยบายและแผนงานคมนาคม
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1.1 จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการเพิ่ม
ประส ิทธ ิ ภ าพของระบบคมนาคม เพ ื ่ อ เพ ิ ่ มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Transport 
Efficiency: TE) 
กลย ุทธ ์ท ี ่  1.2 จ ัดทำนโยบายและแผนพัฒนาเพื่อ
ยกระดับการเข้าถึงระบบคมนาคม ของประชาชนทุก
กล ุ ่ มอย ่ า ง เสมอภาคและ เท ่ า เท ี ยม  ( Inclusive 
Transport: IT) 
กลยุทธ์ที ่ 1.3 จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาระบบ
คมนาคมที ่ปลอดภัยและเป็นมิตร ต่อสิ ่งแวดล้อม 
(Green and Safe Transport: GST) 
ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  2 ผลักด ันนโยบายและแผนงาน
คมนาคมสู่การปฏิบัติ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 สร้างกลไกและขับเคลื่อนนโยบายและ
แผนงานคมนา คมไปสู ่การปฏิบัติ ด้วยกระบวนการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation 
: ME)  
กลยุทธ์ที ่ 2.2 สร้างการรับรู ้และเข้าใจร่วมกับภาคี
เครือข่ายที ่เก ี ่ยวข้องเพื ่อขับเคลื ่อนนโยบาย และ
แผนงานคมนาคมไปสู่การปฏิบัติ (Network Cognition 
: NC)   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/Laws/TrasportLaws/Laws-5/law-3.pdf
http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/Laws/TrasportLaws/Laws-5/law-3.pdf
http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/Laws/TrasportLaws/Laws-5/law-4.pdf
http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/Laws/TrasportLaws/Laws-5/law-4.pdf
http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/Laws/TrasportLaws/Laws-5/law-4.pdf
http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/Laws/TrasportLaws/Laws-5/law-6.pdf
http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/Laws/TrasportLaws/Laws-5/law-6.pdf
http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/Laws/TrasportLaws/Laws-5/law-7.pdf
http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/Laws/TrasportLaws/Laws-5/law-7.pdf
http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/Laws/TrasportLaws/Laws-5/law-7.pdf
http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/Laws/TrasportLaws/Laws-5/law-9.pdf
http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/Laws/TrasportLaws/Laws-5/law-9.pdf
http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/Laws/TrasportLaws/Laws-5/law-9.pdf
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ตารางที่ 2 แผนและนโยบายทีเ่กี่ยวข้องกับการเดินทาง (ต่อ) 

ตารางที่ 2 แผนและนโยบายทีเ่กี่ยวข้องกับการเดินทาง (ต่อ) 

ลำดับ แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร/์
โครงการ 

หน่วยงาน/องค์กร ภารกิจ/ อำนาจหน้าที ่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์/กิจกรรม/โครงการเด่น 

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จ
ตามพันธกิจ  
ประโยชน์ท ี ่คาดว่าจะได ้ร ับระบบคมนาคมของ
ประเทศมีประสิทธิภาพ ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่า
เทียม มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กลย ุทธ ์ท ี ่  3 .1 ส ั ่ งสมความรู ้  ความสามารถ และ
ประสบการณ์ของบุคลากรตามแนวทางการพัฒนา  
บุคลากรที่ต่อเนื่อง (Human Resource 
Development road map : HRD) 
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการสร้างสรรค์งานด้านคมนาคม (Technology and 
Innovation : TI)  

2. แผนแม่บทขนส่งมวลชนทาง
รางในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล (พื้นที่
ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 (M-
MAP2) 

สำนักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร 
(สนข.) 

  กำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการ ระบบขนส่ง
มวลชนทางรางอย่างเป็นระบบและสอดคล้อง กับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน และให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
คุม้ค่า ในการลงทุน 
1) ทบทวนโครงการตามแผนแม่บทการขนส่งมวลชน

ทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
รวมท ั ้ งประสานแผนงานความก ้าวหน ้า  การ
ดำเนินงานของแต่ละโครงการในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานต่าง ๆ และทบทวนความเหมาะสมของ
โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางและรูปแบบการ
พ ัฒนาโครงการที ่ได ้กำหนดไว ้แล ้วแต่ย ังไม ่ได้
ดำเนินการก่อสร้าง  
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ตารางที่ 2 แผนและนโยบายทีเ่กี่ยวข้องกับการเดินทาง (ต่อ) 

ลำดับ แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร/์
โครงการ 

หน่วยงาน/องค์กร ภารกิจ/ อำนาจหน้าที ่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์/กิจกรรม/โครงการเด่น 

     2) วิเคราะห์โครงข่ายคมนาคมและความต้องการ การ
เดินทางในเขตเมือง พร้อมวางแนวคิดการเชื ่อมโยง 
และบูรณาการระบบขนส่งสาธารณะและการพัฒนา
เมือง  

3) วางกรอบแนวคิดและจัดทำแผนแม่บทระบบ ขนส่ง
มวลชนทางรางในเขตกร ุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2  

4) ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาแผนแม่บท ระบบ
ขนส่งมวลชนทางราง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และความร่วมมือจากประชาชน 

3. โครงการศึกษาพัฒนาเมือง
กับระบบโครงสรา้งพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่ง (TOD) 
 

สำนักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร 
(สนข.) 

  พัฒนาประส ิทธ ิภาพด ้านโลจ ิสต ิกส ์และเพ ิ ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน โดยใช้แนวคิดเรื่องการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้า (shift mode) เพื่อ
ลดการขนส่งทางถนนมาใช้รูปแบบการขนส่งที่มีต้นทุน
ต่ำและคุ้มค่าในระยะยาว ซึ่งการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ
สถานีขนส่งมวลชนจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ระบบราง
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

http://www.otp.go.th/index.php/post/view?id=3046
http://www.otp.go.th/index.php/post/view?id=3046
http://www.otp.go.th/index.php/post/view?id=3046
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ตารางที่ 2 แผนและนโยบายทีเ่กี่ยวข้องกับการเดินทาง (ต่อ) 

ลำดับ แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร/์
โครงการ 

หน่วยงาน/องค์กร ภารกิจ/ อำนาจหน้าที ่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์/กิจกรรม/โครงการเด่น 

4. แผนวิสาหกิจองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ  พ.ศ. 2560 
- 2564  

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
(ขสมก.) 

มีภารกิจ และขอบเขตความรับผิดชอบ
ในการจัดบริการรถโดยสารประจำทาง
ว ิ ่ ง  ร ั บ - ส ่ ง  ผ ู ้ โ ด ย ส า ร  ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคยีง 
5 จ ังหว ัด ค ือ นนทบ ุร ี  ปท ุมธานี  
สม ุทรปราการ สม ุทรสาคร และ
นครปฐม นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในด้าน
ประกอบการอื ่น ๆ ที ่ เก ี ่ยวกับหรือ
ต่อเนื ่องกับ การประกอบการขนส่ง
บุคคล เนื่องจากกิจการเดินรถโดยสาร
ประจำทาง จัดเป็นสาธารณูปโภคชนิด
หนึ่งของรัฐที่ให้บริการแก่ประชาชนผู้มี
รายได้น้อย และปานกลางเป็นหลัก 
การดำเนินการจึงมุ่งสนองตอบนโยบาย
ของรัฐบาลในด้านการให้ความช่วย 
เหลือ แก่ผู้มีรายได้น้อยโดยไม่หวังผล
กำไร 

- ระเบียบองค์การ ว่าด้วย การบริหาร
จัดการและกำกบัดูแล รถโดยสารเอกชน
ร่วมบริการ พ.ศ.2561 

- การปฏิบัติเกีย่วกับคูปองตั๋วโดยสาร
ประจำทาง 

ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  1  การพ ัฒนาค ุณภาพบร ิการเพื่อ
ประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การสร้างฐานกำลังพนักงานขับรถ
โดยสารที่เพียงพอและมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง
การเงิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและ
บุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดหารถโดยสารเพื่อประชาชน ได้แก่ การ
จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า EV  การจัดหาสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้า การเช่ารถโดยสารไฮบริด และการเช่ารถโดยสาร 
กลยุทธ์ที่ 2 การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ได้แก่ การ
ทำ ระบบบร ิ ห า ร ง านหล ั ก อ งค ์ ก ร  ( Enterprise 
Resource Planning: ERP) การรับชำระค่าโดยสาร
ด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ Google drive ในการ
บริหารจ ัดการด้านเอกสาร และการเติมน้ำม ันรถ
โดยสารด้วยโปรแกรมบริหารงานสถานีจ ่ายน้ำมัน 
(Point of Sale: POS) 
กลยุทธ์ที ่ 3 การสร้างการจดจำที ่ดี ได้แก่ การสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์กร (rebranding) การแสดงความ
ร ับผ ิดชอบต่อส ังคมและส ิ ่ งแวดล ้อม  (Corporate 
Social Responsibility: CSR) การประชาสัมพันธ์เชิง
รุกขององค์การ การธำรงรักษาระบบ ISO 9001: 2015 
ด้านการให้บริการ และการแก้ปัญหามลภาวะทาง
อากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง (PM 2.5) 

http://www.bmta.co.th/sites/default/files/files/rules/r30-11-2561.pdf
http://www.bmta.co.th/sites/default/files/files/rules/r30-11-2561.pdf
http://www.bmta.co.th/sites/default/files/files/rules/r30-11-2561.pdf
http://www.bmta.co.th/sites/default/files/files/rules/192_2547_precedence_0.pdf
http://www.bmta.co.th/sites/default/files/files/rules/192_2547_precedence_0.pdf
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ตารางที่ 2 แผนและนโยบายทีเ่กี่ยวข้องกับการเดินทาง (ต่อ) 

ลำดับ แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร/์
โครงการ 

หน่วยงาน/องค์กร ภารกิจ/ อำนาจหน้าที ่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์/กิจกรรม/โครงการเด่น 

5. แผนปฏิบตัิการองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
ประจำปงีบประมาณ 2563 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
(ขสมก.) 

  วัตถุประสงค์ 1 : เพื ่อปรับปรุงระบบการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพโดยใช้รถใหม่ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
วัตถุประสงค์ 2 : เพื่อให้ ขสมก. สามารถเลี้ยงตัวเองได้
ลดภาระกับภาครัฐ 
- เพื่อให้รถส่วนบุคคลสามารถวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้ โดย

เป็นการเรียกบริการผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้น ห้ามวิ่ง
ร ับผู ้ โดยสารตามท้องถนน หรือห้ามจอดรอรับ
ผู้โดยสารตามจุดจอดของรถแท็กซ่ี  

- ชำระผ่านแอปพลิเคชันในมือถือ หรือระบบสแกน QR 
code เท่านั้น ควบคู่กับการชำระแบบการโอนผ่าน
บัญชีหรือการตัดบัตรเครดิต เพื่อการันตีว่าเงินทั้งหมด
จะเข้าสู่ระบบและมีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง 

- ผู้ให้บริการจะต้องมีการลงทะเบียนอย่างถูกต้องกับ
บริษัทเจ้าของแอปพลิเคชัน 

กลย ุทธ ์ท ี ่  1 การเพ ิ ่มรายได้  ได ้แก ่  การจ ัดเก็บ
ค ่าตอบแทนของรถเอกชนร ่วมบร ิการ และการ
ให้บริการเดินรถตามเส้นทางวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 2 การลดค่าใช้จ่าย ได้แก่ การเกษียณอายุ
ก่อนกำหนด 
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ตารางที่ 2 แผนและนโยบายทีเ่กี่ยวข้องกับการเดินทาง (ต่อ) 

ลำดับ แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร/์
โครงการ 

หน่วยงาน/องค์กร ภารกิจ/ อำนาจหน้าที ่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์/กิจกรรม/โครงการเด่น 

6. นโยบายเปิดเสรีบริการรถ
ส่วนบุคคลร่วมเดินทาง 
(ride hailing service) 

กระทรวงคมนาคม 1) บร ิหารนโยบายและข ับเคล ื ่อน
ย ุทธศาสตร ์อย ่ างบ ู รณาการให้
สอดคล ้องก ับท ิศทางการพ ัฒนา
ประเทศ 

2) ปร ับปร ุงและพ ัฒนาโครงสร ้าง
พ ื ้ นฐาน และระบบการจ ัดการ
การจราจรให ้ เพ ียงพอก ับความ
ต้องการทั้งปัจจุบันและอนาคต 

3) กำกับ ดูแลอย่างมีธรรมาภิบาล 
ปรับปรุงพัฒนาระบบกฎหมายและ 

  มาตรฐานให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
4) ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ

การขนส่งให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
5) ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อสร้างค่านิยม

ที่เหมาะสมของผู้ใช้ระบบขนส่ง และ
พ ัฒนาข ีดความสามารถในการ
ประกอบการ 

6) บร ิหารและพ ัฒนาองค ์กรอย ่าง
ต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศ 

- มีการยืนยันอัตลักษณ์บุคคล มีการตรวจ
สภาพรถ  สอบใบข ับข ี ่ ส า ธ ารณะ 
ตลอดจนมีประกันภัยครอบคลุมดูแล
ค่าเส ียหายให้ผ ู ้ โดยสาร ทั ้งในกรณี
บาดเจ็บและเสียชีวิต  

- ผ ู ้ ให ้บร ิการแท็กซ ี ่ปกต ิสามารถเข้า
ร่วมกับแอปพลิเคชันได้และยังมีสิทธิ์
ตามปกติ คือสามารถรับผู้โดยสารตาม
ท้องถนนก็ได ้

- บริการเรียกถจักรยานยนต์เพื ่อรับส่ง
บุคคล หรือ GrabBike  เป็นเรื่องที่ต้อง
ใช้เวลามากกว่ารถยนต์เนื ่องจากมีข้อ
ผูกพันเร่ืองกฎหมายกับหลายหน่วยงาน  

- เบื้องต้นมีแนวทางการยกเลิกเง่ือนไขการ
ห้ามวิ่งรับผู้โดยสารข้ามเขตของวินมอ
เตอร ์ ไซด ์  และการจ ัดพ ื ้นท ี ่ของผู้
ให้บริการ (zoning) 
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ตารางที่ 2 แผนและนโยบายทีเ่กี่ยวข้องกับการเดินทาง (ต่อ) 

ลำดับ แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร/์
โครงการ 

หน่วยงาน/องค์กร ภารกิจ/ อำนาจหน้าที ่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์/กิจกรรม/โครงการเด่น 

7. นโยบายการยกระดบัรถตู้
โดยสารสาธารณะ 

กระทรวงคมนาคม   - ให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนรถตู้โดยสารเป็นรถโดยสาร
ขนาดเล็กที่ได้มาตรฐาน (ไมโครบัส) ตามความสมัคร
ใจ  

- กลุ่มรถตู้ที่วิ่งระหว่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 300 
กิโลเมตรขึ ้นไป เม ื ่อรถครบอายุการใช้งาน10 ปี 
จะต้องเปลี่ยนเป็นไมโครบัสทันที 

- ได ้ร ับการศ ึกษาแล ้วว ่าต ้นท ุนในการเปล ี ่ยนรถ
เปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างรถตู้โดยสารกับรถไม
โครบัส และผลกระทบต่ออัตราค่าโดยสาร พิจารณา
โครงสร้างต้นทุนให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมทั้ง
ต่อประชาชนและผู ้ประกอบการ เพื ่อให้สามารถ
บริหารจัดการเดินรถและให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ
และมีความปลอดภัย  

- ยกระดับมาตรการบังคับใช้กฎหมาย กรณีพบการฝ่า
ฝืนกระทำผิดกฎหมายจะลงโทษสูงสุดในทุกกรณี  

- มาตรฐานความปลอดภัยของรถตู้ที่จะมาจดทดแทน
ต้องใกล้เคียงกับมาตรฐานรถไมโครบัสมากที่สุด  

- หากมีการต่ออายุรถตู ้โดยสารเป็น 12 ปี ต้องเข้า
หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขความปลอดภัยที ่ผ ่านการ
ตรวจสอบมาตรฐานตัวรถอย่างเข้มข้น  
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ตารางที่ 2 แผนและนโยบายทีเ่กี่ยวข้องกับการเดินทาง (ต่อ) 

ลำดับ แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร/์
โครงการ 

หน่วยงาน/องค์กร ภารกิจ/ อำนาจหน้าที ่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์/กิจกรรม/โครงการเด่น 

8. นโยบายยานยนต์ไฟฟ้า
แห่งชาต ิแก้ PM 2.5 ระยะ
ยาว 

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (สกท.)  
กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงพลังงานและ
กระทรวงคมนาคม 

1 . ส ่ ง เ ส ร ิ มก ารล งท ุ น เพ ื ่ อพ ัฒนา

ความสามารถในการแข ่งข ันของ
ประเทศ  

2 . ส ่ ง เ ส ร ิ มก ิ จ ก า รท ี ่ เ ป ็ นม ิ ต รต่ อ
ส ิ ่ งแวดล ้อม และม ีการประหยัด

พลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน เพื่อ
การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 

3.ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ ่มของการ
ลงท ุน  (cluster) ท ี ่ สอดคล ้ องกับ

ศักยภาพของพื ้นที ่ และสร้างความ
เข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า 

4.ส่งเสร ิมการลงทุนในพื ้นที ่จ ังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

5.ส ่ ง เสร ิมการลงท ุนในเขตพ ัฒนา
เศรษฐก ิจพ ิ เศษ โดยเฉพาะพ ื ้นที่

ช า ย แ ด น ท ั ้ ง ใ น แ ล ะ น อ ก น ิ ค ม
อุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง

ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื ่อนบ้าน 
และรองรับการรวมกลุ ่มประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 
6 . ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร ล งท ุ นขอ ง ไทย ใน

ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขันของธุรกิจไทย และเพิ่ม

บทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก 

 - เพิ่มสิทธิประโยชน์การลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและ
แบตเตอรี่ไฟฟ้าเพื่อให้เป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
ภายใน 5 ปี  

- พิจารณาดำเนินการเกิดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 
ประกอบด้วย รถยนต์ จักรยานยนต์ และ-รถบัส
สาธารณะ เพื ่อเชื ่อมโยงระบบคมนาคม และลด
ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างยั่งยืน 

- แผนระยะสั้น (ปี 2020-2022) จะมีการขับเคลื่อนรถ
ราชการ รถบัสสาธารณะ และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
รับจ้างสาธารณะ และรถส่วนบุคคลอื่น ๆ จำนวน 
60,000 - 110,000 คัน 

- แผนระยะกลาง (ปี 2021-2025) จะเร่งให้มี eco EV 
และ smart city bus ประมาณ 250,000 คัน  

-  แผนระยะยาวในป ี  2030 จะม ียานยนต ์ ไฟฟ้ า 
750,000 คัน  

- ส ่งเสร ิมการลงทุนก ิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและ
ชิ้นส่วน รวมทั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า  

- ส่งเสริมสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้ภาครัฐและเอกชนได้มี
การติดตั้งสถานี AC 736 จุด และ DC 69 จุด 

- ส่งเสริมการผลิตแบตเตอรี่ แต่ยังมีปัญหารถยนต์ไฟฟ้า
มีราคาสูง และจำนวนสถานีประจุไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อ
การรองรับการเดินทางในระยะไกล  

- จัดทำแผนส่งเสริมการใช้รถยนต์ที ่ปล่อยมลพิษต่ำ 
และราคาถูกออกมาตรการกระตุ ้นตลาด สร้าง
แรงจูงใจในการเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 
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ตารางที่ 2 แผนและนโยบายทีเ่กี่ยวข้องกับการเดินทาง (ต่อ) 

ลำดับ แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร/์
โครงการ 

หน่วยงาน/องค์กร ภารกิจ/ อำนาจหน้าที ่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์/กิจกรรม/โครงการเด่น 

     - เพิ่มสิทธิประโยชน์การลงทุนเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทนุ
ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ  

- ส่งเสริมการวิจ ัยและพัฒนามาตรฐาน สร้างศูนย์
ทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัย  

- จัดทำแผนการบริหารจัดการซากรถและแบตเตอรี่ใช้
แล้ว  

- พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์เพ ื ่อต ่อยอดการเป็นฐานการผลิตยานยนต์
ประ เภทเคร ื ่อ งยนต ์ส ันดาปภายใน ( Internal 
Combustion Engine : ICE) ไปสู ่การเป็นฐานการ
ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญในภูมิภาค  

9. พัฒนา รถยนต์ไร้คนขับ กบั 
drone delivery  

 

Siri Ventures ร่วมกับ 
สวทช. 
 

  สร้าง 3D mapping เช่ือมโยงรถยนต์ไร้คนขับ โดยม ี
นวัตกรรม 3 ด้าน คือ 
1. รถยนต์ไร้คนขับ (autonomous car) โดยพัฒนา

ระบบสำหร ับ “รถยนต์ไฟฟ ้าไร ้คนขับ” ขนส่ง
ผู้โดยสารจากโครงการที่อยู่อาศัยไปยังรถไฟฟ้า (first 
mile transportation) และการขนส่งจากรถไฟฟ้า
กล ั บมาย ั ง โ ค ร งก า รท ี ่ อ ย ู ่ อ า ศ ั ย  ( last mile 
transportation) และพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยี
ที่จำเป็น ได้แก่ ระบบ drive-by-wire การบูรณาการ
เซนเซอร์สำหรับรถยนต์ไร้คนขับ ระบบบ่งชี้ตำแหน่ง
และการนำทาง ระบบควบคุมและสั่งการ และ แผนที่ 
3D ความละเอียดสูง เพื่อให้สามารถวิ่งได้จริง 
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ตารางที ่2 แผนและนโยบายทีเ่กี่ยวข้องกับการเดินทาง (ต่อ) 

ลำดับ แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร/์
โครงการ 

หน่วยงาน/องค์กร ภารกิจ/ อำนาจหน้าที ่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์/กิจกรรม/โครงการเด่น 

     2. โดรน เดลิเวอรี่ (drone delivery) ใช้ทดลองส่ง
ส ิ น ค ้ า จ า ก  Habito Mall ไ ป ย ั ง โ ค ร ง ก า ร
คอนโดมิเนียมของแสนสิริ คาดว่าจะเริ่มทดลองได้ 
หลังจากผ่านขั้นตอนการขออนุญาตหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

3. การดูแลรักษาความปลอดภัย (security) พัฒนา
แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมเทคโนโลยี
เรียนรู ้เสียงต่าง ๆ เพื่ออาคารอัจฉริยะ (smart 
building) โดยไมโครโฟนเซนเซอร์ของ sound eye 
จะช่วยตรวจจับเสียงผิดปกติ อาทิ เสียงร้องขอความ
ช่วยเหลือ เสียงน้ำรั่วซึม เสียงปืน ในอาคารประเภท
ต่าง ๆ  

 
10.  โครงการความร่วมมือ

ทดลองให้บริการเดินรถ 
Shuttle Bus เพื่อนำส่ง
ผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่ง
มวลชนหลัก(ระบบราง) 
“BMA feeder” 

กรุงเทพมหานคร  - พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 
2522 

- พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 
- พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนรุักษ์

พลังงาน พ.ศ. 2535 
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการ

จ ั ด ร ะ เ บ ี ย บ ก า ร จ อ ด ย า น ย น ต์  
พุทธศักราช 2516  

ทดลองเดือนมีนาคม 2563 ที่ 3 เส้นทางแรก ได้แก่  
1) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) เขตตลิ่ง

ชัน - สถานีรถไฟฟ้า BTS บางหว้า 
2) ศาลาว่าการ กทม.2 ดินแดง - สถานีรถไฟฟ้า BTS 

สนามเป้า 
3) ชุมชนเคหะร่มเกล้า - สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต

เรลลิงก์ ลาดกระบัง 
-  อยู่ระหว่างร่วมกับภาคเอกชนกำหนดรายละเอียด

การให้บริการเดินรถใน 3 เส้นทาง ทั้งแนวเส้นทาง 
จุดจอดรับ - ส่งผู้โดยสาร ความถี่ของรอบการเดินรถ
ที่เหมาะสมในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหา
การจราจร 



24 

ลำดับ แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร/์
โครงการ 

หน่วยงาน/องค์กร ภารกิจ/ อำนาจหน้าที ่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์/กิจกรรม/โครงการเด่น 

     - ทดลองให้บริการเดินรถ shuttle bus ในเส้นทางหลัก
ที ่ไม่ทับกับเส้นทางของรถเมล์ ช่วงเวลา 05.00 - 
21.00 น. โดยไม่คิดค่าบริการ 

- เปิดทดลองให้บริการฟรีแล้ว 1 เส้นทาง คือ สถานี
ขนส่งสายใต้ใหม่ - สถานี BTS บางหว้า (B1) ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 30 นาที ขากลับใช้เวลาประมาณ 
20 นาที สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งระบบ ล้อ ราง และ
เรือ ให้บริการตั ้งแต่เวลา 05.00-21.00 น. โดยใน
เวลาเร่งด่วนเวลา 05.00-09.00 น. และเวลา 15.00-
19.00 น. รถจะออกทุก 15 นาที ส ่วนเวลาปกติ  
09.00-15.00 น. และเวลา 19.00-21.00 น. รถจะ
ออกทุก 30 นาที  

- shuttle bus เป็นรถบัสปรับอากาศ จำนวน 36 ที่นั่ง 
มีที่ยืนพร้อมราวจับจำนวน 20 ที่ และมีแอลกอฮอล์
เจลล ้างม ือบร ิการ ใช ้ก ๊าซธรรมชาต ิ NGV เป็น
เช้ือเพลิง ในอนาคตมีแผนเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าเพื่อ
ลดปัญหามลพิษด้านอากาศ ลดภาวะโลกร้อน ลด
ปริมาณฝุ่น PM 2.5 และมลพิษด้านเสียง 

- เส้นทางในอนาคต ได้แก่  
   1. พระราม 6 - สถานี BTS อารยี ์
   2. ทองหลอ่ – เอกมัย 
   3. ทา่เรือกรุงเทพ – ออ่นนุช 
   4. ซอยเสนานิคม - สถานี BTS เสนานิคม 
   5. สถานี BTS สยาม – สนามหลวง 
   6. ถนนสามเสน(ดุสิต) - ถนนมิตรไมตรี(ดินแดง) 
   7. สายไหม - สถานี BTS สะพานใหม ่
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1.5.3 เอกสารและสถิติที่เกี่ยวข้อง 
ในการศึกษาสถานการณ์การเคลื่อนที่ภายในเมือง มีสถิติท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

1) สัดส่วนรูปแบบการเดินทางในภาคมหานคร 

  ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  (สนข.) ระบุว่า ในปัจจุบันปริมาณการ
เดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2560 มีปริมาณรวม 32.65 ล้านเที่ยวต่อวัน ส่วนใหญ่เป็น
การเดินทางภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 54.2 และมีปริมาณการเดินทางระหว่าง
จังหวัดสมุทรปราการ-กรุงเทพฯ และจังหวัดนนทบุรี-กรุงเทพฯ เป็นลําดับต่อมา คิดเป็นร้อยละ 2.40 และ 
2.05 ตามลําดับ 
  
ตารางที่ 3 การคาดการณ์ปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2560 – 2585 
 

รูปแบบ ปริมาณการเดินทาง (ล้านเท่ียว/วัน) 

2560 2565 2570 2575 2580 2585 

รถส่วนบุคคล 22.44 23.30 24.43 24.99 25.00 24.29 

 (68.7%) (66.0%) (64.8%) (64.5%) (63.6%) (60.8%) 
รถยนต์ 14.12 15.60 17.22 18.31 18.98 19.11 

 (43.2%) (44.2%) (45.7%) (47.3%) (48.3%) (47.9%) 
รถจักรยานยนต์ 8.32 7.70 7.21 6.68 6.02 5.18 

 (25.5%) (21.8%) (19.1%) (17.2%) (15.3%) (13.0%) 
ระบบขนส่งสาธารณะ 10.21 11.99 13.25 13.77 14.31 15.64 

 (31.3%) (34.0%) (35.2%) (35.5%) (36.4%) (39.2%) 
รถแท็กซี่ 1.36 1.59 1.87 2.02 2.19 2.44 

 (4.2%) (4.5%) (5.0%) (5.2%) (5.6%) (6.1%) 
รถขนส่งสาธารณะ 6.60 7.83 8.62 8.85 9.09 9.94 

 (20.2%) (22.2%) (22.9%) (22.8%) (23.1%) (24.9%) 
รถรับส่ง 0.62 0.81 0.88 0.96 1.06 1.26 

 (1.9%) (2.3%) (2.3%) (2.5%) (2.7%) (3.2%) 
เดิน 1.63 1.76 1.88 1.94 1.97 2.00 

 (5.0%) (5.0%) (5.0%) (5.0%) (5.0%) (5.0%) 
รวม 32.65 35.29 37.69 38.75 39.31 39.93 

 

ท่ีมา: ข้อมูลจากแบบจําลองระดบักรุงเทพมหานครและปริมณฑล (eBUM) 
 

 

ในปัจจุบันเกือบ 70% ของรูปแบบการเดินทางในกรุงเทพมหานครเป็นการเดินทางด้วยรถส่วนตัว และ
อีก 30% เป็นการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะรถเมล์ ที่เหลือไม่ถึง 10% คือ เดินทางด้วยระบบ
ขนส่งมวลชนระบบราง ได้แก่ BTS และ MRT ที่เปิดให้บริการมาเกือบสองทศวรรษ อย่างไรก็ดี จำนวนผู้โดยสาร
รถเมล์ในกรุงเทพมหานครลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ในขณะที่ผู้โดยสารระบบขนส่งทางเลือก 
อาทิ รถตู้และรถจักรยานยนต์รับจ้างกลับเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่ชานเมือง 
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คนทำงานในพื้นที่เมืองชั้นในต้องเดินทางมาทำงานไกลขึ้น โดยสรุปจากการคาดการณ์ปริมาณการเดินทางในภาค
มหานครในอนาคต พบว่า ใน พ.ศ. 2585 ระบบขนส่งสาธารณะจะเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 10% ในขณะที่การเดินทาง
ด้วยรถส่วนตัวแม้จะลดลง แต่ยังคงมีสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับระบบขนส่งสาธารณะ ใน พ.ศ. 2580 ความเร็ว
เฉลี่ยในการเดินทางจะลดต่ำลงจาก 36 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในปัจจุบัน เป็น 29 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่งผลให้เกิด
การจราจรติดขัดอย่างมากในอนาคต เนื่องจากปริมาณรถยนต์ส่วนตัวยังคงเพิ่มสูงขึ้น จากการคาดการณ์รูปแบบ
การเดินทางใน พ.ศ. 2572 พบว่า การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคลยังคงสูงมาก และผู้ใช้รถไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นมาจาก
ระบบขนส่งสาธารณะอ่ืน ๆ 

 

 
 

แผนภูมิที่ 1 การคาดการณ์สดัส่วนรูปแบบการเดินทางในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พ.ศ. 2585 
ที่มา : สำนักงานจราจรและขนส่ง (2561) 

 

 ตารางที่ 4 คาดการณ์ความต้องการเดินทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2564 

ลำดับ รายการ 
ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2564 

กทม. ปริมณฑล กทม. ปริมณฑล 

1 ปริมาณการเดินทาง (ล้านเที่ยว/วัน) 19.8 12.02 23.9 13.92 
2 ความเร็วการเดินทางเฉลี่ย (Kph.) 21.2 14.91 20.25 14.74 

3 ปริมาณการใช้รถไฟฟ้า ( ล้านเที่ยว/วัน) 0.97 7.89 
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (2558) 
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ตารางที่ 5 คาดการณ์ความต้องการเดินทางทั้งวัน (daily) ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พ.ศ. 2580 

ปี พ.ศ.  
คัน-กม. คัน-ชม. ความเร็ว 

(ล้าน Veh-Km) (Veh-Km) (กม./ชม.) 

2560 267.04 7,357,397 36.30 
2565 305.54 9,008,141 33.90 

2570 340.43 10,083,075 33.80 
2575 378.49 12,001,841 31.50 

2580 421.27 14,660,999 28.70 
ที่มา : ข้อมูลจากแบบจำลองระดบักรุงเทพมหานครและปริมณฑล (eBUM) (n.d.) 

หมายเหตุ : Veh-Km = ยานพาหนะ x ระยะทางในการเดินทาง, Veh-Hr = ยานพาหนะ x เวลาที่ใช้ในการเดินทาง 

 
ตารางที่ 6 การคาดการณ์ปริมาณและรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ (PT) กรณไีมม่ีและมีแผนแม่บทระบบ
ขนส่งมวลชนทางราง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2572) 

ปี รายการ 

ปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ (PT) (เที่ยว/วัน) 

กรณีไม่มีโครงการ 
อัตราการต่อ

ระบบ กรณีมีโครงการ 
อัตราการต่อ

ระบบ 

MRT  อ่ืน ๆ  รวม 
MRT (ครั้ง/

เที่ยว) MRT  อ่ืน ๆ  รวม 
MRT (ครั้ง/

เที่ยว) 

2561 
ปริมาณ 566,000 6,366,000 6,932,000 

1.065 
- - - 

- 
สัดส่วน 3.70% 41.60% 45.30% - - - 

2567 
ปริมาณ 709,000 6,562,000 7271000 

1.959 
961,000 6,262,000 7,223,000 

1.914 
สัดส่วน 4.30% 39.90% 44.20% 5.80% 38.10% 43.90% 

2562 
ปริมาณ 971,000 6,672,000 7643000 

1.938 
2,507,000 5,355,000 7,862,000 

1.749 
สัดส่วน 5.30% 36.40% 41.70% 13.70% 29.30% 43.00% 

2572 
ปริมาณ 1,398,000 7,383,000 8781000 

1.904 
4,623,000 4,865,000 9,488,000 

1.661 
สัดส่วน 6.20% 32.90% 39.20% 20.70% 21.80% 42.40% 

ที่มา: Thailand Development Research Institute อ้างถึงใน ฉัตรอุดม ตันมณี (2559) 

 

ระบบขนส่งสาธารณะที่สำคัญของภาคมหานคร ได้แก่ รถเมล์และรถไฟฟ้า BTS และ MRT จำนวน
ผู้โดยสารรถไฟฟ้าทั้งสองสายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ผู้โดยสารรถเมล์ของ ขสมก. ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ผู้โดยสารรถเมล์บางส่วนเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมาเป็นรถไฟฟ้าหรือรถตู้ ซึ่ง
สะท้อนว่าคนย้ายมาอยู่เมืองชั้นกลางและชั้นนอกบริเวณชานเมืองมากขึ้น 
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แผนภูมิที่ 2 สัดส่วนการเดินทางดว้ยระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 

ที่มา : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (2560) 

 

 

 
แผนภูมิที่ 3 จำนวนผูโ้ดยสารที่ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ขสมก. ตั้งแต่ พ.ศ. 2535-2559 

ที่มา : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (2560) 
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แผนภูมิที่ 4 จำนวนผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2542-2559 

ที่มา : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (2560) 

 
รถตู้โดยสารเป็นบริการขนส่งที ่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในพื้นที ่กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลมีรถตู้โดยสารปรับอากาศให้บริการจำนวน 3,953 คัน และรถตู้ CNG จำนวน 87 คัน (สำนักแผนงาน
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รายงานจำนวนรถประจำปี 2562, 2562) ในปัจจุบันมีผู้โดยสารรถตู้วันละ
ประมาณ 620,000 คน เหตุผลหลักที่ทำให้ได้รับความนิยม คือ 1) ส่วนผู้ใช้ เนื่องจากมีขนาดเล็กทำให้ใช้
ความเร็วได้และมีความถี่ในการให้บริการสูง สามารถไปส่งถึงใกล้จุดที่ต้องการและค่าโดยสารไม่แพง และ      
2) ส่วนผู้ให้บริการชอบใช้รถตู้เพราะต้นทุนต่ำ มีค่าใช้จ่ายการให้บริการน้อย มีความยืดหยุ่นในการทำธุรกิจได้
หลายรูปแบบ ทำให้รถตู้เอาชนะรถบัสโดยสารได้โดยเฉพาะเส้นทางระหว่างเมืองระยะสั้น (ไม่เกิน 300 
กิโลเมตร) แต่ข้อได้เปรียบเหล่านี้ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย คนขับรถตู้ใช้ความเร็วสูงเพราะต้องการทำรอบ 
และปรับเพิ่มที่นั่งเป็น 15 ที่นั่งจากทั่วไป 12 ที่นั่ง ในช่วงที่มีผู้โดยสารมากก็อาจรับผู้โดยสารเกินพิกัด ด้วย
สภาพตัวถังและประตูรถตู้ ทำให้เกิดการบรรทุกผู้โดยสารอย่างหนาแน่น เมื่อเกิดอุบัติเหตุจึงหนีออกจากตัวรถ
ได้ยาก ประกอบกับการติดตั้งถังก๊าซทำให้มีโอกาสสูงที่จะเกิดเพลิงไหม้ และโศกนาฏกรรมที่เกิดกับรถตู้นับครั้ง
ไม่ถ้วนจึงเป็นที่ประจักษ์ว่า การใช้รถตู้ในการขนส่งสาธารณะนั้นไม่ปลอดภัย (ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ และ
อภิวัฒน์ รัตนวราหะ, 2560) อย่างไรก็ดี จากการคาดการณ์ พบว่า ในอนาคต ปี 2585 จำนวนผู้ใช้รถตู้จะ
ลดลงเหลือ 250,000 คนต่อวัน 

รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าทีม
วิจัย "โครงการการศึกษาความปลอดภัยรถตู้โดยสารสาธารณะ" ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก เมื่อปี 2559 ระบุ
ว่า อัตราการเสียชีวิตของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารเส้นทางระหว่างเมือง (หมวด 2 และ 3) สูงกว่าคนใช้รถบัส
โดยสารถึง 5 เท่า และความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุก็สูงกว่า 3-4 เท่า รถตู้ที่ให้บริการเส้นทางระหว่างเมือง มี
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อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึง 75 ครั้ง ต่อรถ 10,000 คัน ในระยะเวลา 1 ปี ขณะที่อัตราการตายอยู่ที่ 40 คน ต่อ
รถ 10,000 คัน ใน 1 ปี  

ยังมีงานวิชาการและเหตุผลอื่น ๆ รองรับจำนวนมาก โดยการศึกษาของต่างประเทศพบว่า รถตู้มี
ปัญหาในเชิงความปลอดภัยสำหรับการนำมาใช้ในระบบขนส่งสาธารณะ เนื่องจากโครงสร้างที่ไม่ได้ออกแบบ
มาเพื่อปกป้องผู้โดยสารมากนัก มีปัญหาเรื่องความเสถียรที่เสี ่ยงต่อการพลิกคว่ำ โดยเฉพาะเมื่อบรรทุก
ผู้โดยสารเต็มคันและเปลี่ยนทิศทางการขับขี่อย่างรวดเร็ว ขณะที่อุปกรณ์ภายในก็ไม่ได้รองรับความปลอดภัย
หรือมีประสิทธิภาพมากเท่ากับรถยนต์ทั่วไป 

ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย (2561) มองว่าสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุรถตู้โดยสารมาจาก
การใช้ความเร็วของผู้ขับขี่ เนื่องต้องการวิ่งทำรอบ หรือเป็นพฤติกรรมส่วนตัวในการขับรถเร็ว แตกต่างกับมินิ
บัสที่สามารถทำความเร็วหรือการแซงได้ช้ากว่ารถตู้ ดังนั้นอุบัติเหตุรถตู้จึงเกี่ยวข้องกับยานพาหนะโดยตรง 
เมื่อเกิดการชนเกิดขึ้น ถังน้ำมันและท่อน้ำมัน ซึ่งอยู่ข้างหน้าจะแตกทำให้เกิดประกายไฟลุกไหม้ ส่งผลให้
ผู้โดยสารกองไปอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของรถ ผู้โดยสารที่กำลังอยู่ในสภาพที่บาดเจ็บอยู่แล้วจึงไม่สามารถหลบหนี
ออกจากเปลวเพลิงได้ ในขณะที่มินิบัสเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้โดยสารมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น เนื่องจากมีพื้นที่
ภายในมากกว่า มีช่องทางเดินตรงกลาง หน้าต่างมีขนาดใหญ่กว่า มีประตูฉุกเฉินทางด้านขวา และส่วนใหญ่
มักจะมีประตูฉุกเฉินบนหลังคารถด้วย จึงสามารถหนีออกมาได้เร็วกว่ารถตู้ 

ผลการสำรวจระยะเดินของคนกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,111 คน ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน และ
ชานเมือง ทั ้งผ ู ้หญิงและผู ้ชาย ในช่วงอาย ุระหว่าง 10–70 ปี พบว่า ระยะทางเฉลี ่ยท ี ่ ไกลที ่ส ุดท ี ่คน
กรุงเทพมหานคร พอใจที่จะเดินเท้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ คือ 797.6 เมตร หรือประมาณ 9.97 นาที (1 นาที = 80 
เมตร) โดยเฉลี่ยเพศชายมีความพึงพอใจที่จะเดินเท้าไกลกว่าเพศหญิง (โครงการ Good Walk, UDDC) โดยปกติ
การเดินเท้ามักเป็นรูปแบบการเดินทาง เพื่อเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะ หรือที่เรียกว่า first-last mile มีสัดส่วน
ประมาณ 14% ของรูปแบบการเดินทางทั้งหมด ซึ่งค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับมหานครอ่ืน ๆ ในโลก ผลการศึกษา
เรื่องรูปแบบการเดินทางเข้าสู่สถานีของผู้ที่อาศัยใกล้สถานีรถไฟฟ้าระบุว่า การขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบนทาง
เท้าทำให้เกิดอุบัติเหตุกับคนเดินเท้า ทำให้คนเดินเท้า 25% รู้สึกไม่ปลอดภัยเวลาเดิน สัดส่วนคนเดินเท้าในระยะ
ไม่เกิน 500 เมตร คิดเป็น 76% และลดลงเหลือ 25% ในระยะ 500-1,000 เมตรจากสถานี เพราะคนส่วนใหญ่ที่
อาศัยอยู่ห่างจากสถานีเกิน 500 เมตร จะเดินทางเข้าถึงสถานีด้วยรถจักรยานยนต์รับจ้าง โดยสัดส่วนผู้ที ่ใช้
จักรยานยนต์รับจ้างแทนการเดินในระยะนี้คิดเป็นสองเท่าของผู ้ที ่อาศัยอยู ่ใกล้สถานีในระยะ  500 เมตร 
หมายความว่ายิ่งระยะห่างจากสถานีเพิ่มขึ้น สัดส่วนของเดินเท้าเข้าสู่สถานียิ่งน้อยลง (Pornraht Pongprasert, 
2019)  

 

 



31 

ตารางที่ 7 สัดส่วนรูปแบบการเดนิทางในเมืองหลักของโลก 

เมือง ประชากร 
(ล้านคน) 

พ้ืนที่  
(ตร.กม.) 

รถไฟ รถเมล ์ จักรยาน แท็กซี ่ เดิน
เท้า 

รถยนต์
ส่วนตัว 

อื่นๆ 

นิวยอร์ค 8.2 790 12% 10% - - 39% 33% 6% 

ลอนดอน 7.8 1,579 12% 15% 2% 1% 30% 40% - 

ฮ่องกง 7.1 1,104 25% 55% - 8% - 11% 1% 

สิงคโปร์ 5.1 712 19% 25% 1% 4% 22% 29% - 

โซล 10.6 605 35% 28% - 6% - 26% 5% 

โตเกียว 23 
Wards 

8.8 622 48% 3% 14% - 23% 12% - 

กรุงเทพมหานคร 10.8 1,500 3% 37% - - 14% 46% - 

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2559) 

2) จำนวนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร 

จากการพิจารณาสถิติรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียน จากกองแผนงานกลุ่มสถิติขนส่งช่วง พ.ศ. 2558–
2560 พบว่า มีการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ยปีละกว่า 1 แสนคัน โดยจำนวนรถที่จด
ทะเบียนสะสม ณ วันที ่31 มกราคม พ.ศ. 2561 มีจำนวนรถที่จดทะเบียนสะสมในกรุงเทพมหานครกว่า 9.8 ล้าน
คัน เป็นรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลประมาณ 4.6 ล้านคัน สูงกว่าจำนวนรถยนต์ส่วนตัวเกือบ 1 ล้านคัน คิดเป็น
สัดส่วน 1 ใน 2 ของรถทั้งหมด และรถจักรยานยนต์สาธารณะเกือบ 100,000 คัน 
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ตารางที่ 8 จำนวนรถที่จดทะเบยีนสะสมในกรุงเทพมหานคร รายป ี
(หน่วย: พันคัน) 

ประเภทของ
ยานพาหนะ 

รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ไม่เกิน 7 คน  

รย.12 รถจักรยานยนต์
ส่วนบุคคล 

รย.17 รถจักรยานยนต์
สาธารณะ 

2552 2,390.40 2,190.20 70.5 

2553 2,502.40 2,379.50 63.1 

2554 2,633.20 2,596.90 60.6 

2555 2,846.70 2,972.30 56.3 

2556 3,066.10 3,561.00 51.4 

2557 3,168.50 3,592.20 88.5 

2558 3,284.40 3,799.10 91.7 

2559 3,308.50 3,846.20 91.3 

2560 3,393.10 4,018.50 102.7 

2561 3,551.10 4,292.40 98.7 

2562 3,737.10 4,655.80 96.6 

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก (2562) 

 

 
 

แผนภูมิที่ 5 จำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนสะสมในกรุงเทพมหานครตั้งแต่ พ.ศ. 2535–2559 
ที่มา : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (2560) 
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3) จำนวนผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในกรุงเทพมหานคร 

จากการตรวจสอบจำนวนผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในกรุงเทพมหานคร พบว่า ใน พ.ศ. 2558 
มีจำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างทั้งสิ้น 105,894 คน โดยเขตที่จำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างมากท่ีสุด 
ได้แก ่เขตคลองเตย 4,650 คน เขตบางนา 4,297 คน และเขตบางกอกน้อย 3,874 คน ตามลำดับ ส่วนจำนวนจุด
จอดรถจักรยานยนต์รับจ้างมีทั้งสิ้น 5,445 วิน เขตที่มีจำนวนจุดจอดมากที่สุด ได้แก ่เขตจตุจักร 30 วิน เขต ราช
เทวี 219 วิน และเขตคลองเตย 206 วิน ตามลำดับ ทั้งนี้ หลังจากที่มีการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ
ของกรมการขนส่งทางบกร่วมกับหน่วยทหารตามมาตรการการจัดระเบียบสังคมของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) มีจำนวนจุดจอดรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ถูกกฎหมายเพ่ิมขึ้นเกือบสองเท่า (เล็ก ทันพิสิทธ์, 2559)  

4) จำนวนอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ 

รถจักรยานยนต์เป ็นประเภทของยานพาหนะที ่ เก ิดอุบ ัต ิ เหต ุมากที ่ส ุดในประเทศไทย  ทั ้งนี้  
รถจักรยานยนต์ถือเป็นยานพาหนะที่มีความปลอดภัยต่ำในการเดินทาง ในประเทศไทยผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 60 เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์  

ข้อมูลสถิติที ่สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และองค์กรอนามัยโลก (WHO) สรุปตัวเลขเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ ระบุว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์สูงที่สุดในโลก 
(สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย, 2018) 

- จำนวนผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ที่เสียชีวิตเฉลี่ยในแต่ละปีจำนวน 5,500 คน หรือเฉลี่ยวันละ 15 คน 
- จำนวนของเด็กที่ได้รับอุบัติเหตุ 15,800 คน จากสถิติ ค.ศ. 2015 ในจำนวนนี้เสียชีวิตราว 700 

ราย 
- อุบัติเหตุจากการจราจรมีส่วนทำให้เสียชีวิตสูงถึง 73% 
- สัดส่วนของผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ เท่ากับ 26.3 ต่อจำนวนประชากร 100,000 คน 
- ผู้ขับขี่ที่สวมหมวกกันน็อกมีเพียง 53% 
- คนซ้อนท้ายที่สวมหมวกกันน็อก 19%  
- เด็กท่ีสวมหมวกกันน็อกเวลาซ้อนท้าย 7%  
- อายุของผู้ที่สามารถทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีเครื่องยนต์ต่ำกว่า 110 ซีซี คือ 15 ปี 

5) จำนวนผู้ขับรถจักรยานยนต์ร่วมโดยสาร 

ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถหาข้อมูลจำนวนผู้ขับรถจักรยานยนต์ร่วมโดยสารได้โดยตรง แต่สามารถอนุมานได้
จากการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ที่ให้บริการในการส่งคนและสินค้า ดังนี้  

ธุรกิจออนไลน์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจาก Paypal พบว่า ยอดการใช้จ่ายออนไลน์ของคนไทย
ใน พ.ศ. 2559 เท่ากับ 3.25 แสนล้านบาท เติบโต 19% จาก พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ตัวเลขการใช้
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จ่ายคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 16% จากปีก่อน มาอยู่ที่ 3.76 แสนล้านบาท ส่วนคาดการณ์ใน พ.ศ. 2561 ยังเป็นทิศทาง
ขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินว่านักชอปออนไลน์ชาวไทยจะมียอดการใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์ปรับ
เพ่ิมขึ้นเป็น 4.26 แสนล้านบาท (Paypal, 2017) ตัวเลขที่ปรากฏดังกล่าวเป็นตัวสะท้อนได้เป็นอย่างดีว่า ปัจจุบัน
พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก จากที่เคยเดินทางไปซื้อสินค้าถึงร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ 
ก็เปลี่ยนเป็นใช้เทคโนโลยีตามยุคตามสมัยตอบสนองความต้องการ และความสะดวกสบายของตัวเองมากขึ้น 
(Thaipost, 2561) ในปัจจุบัน บริการส่งสินค้าออนไลน์ต้องการความรวดเร็วในการส่ง จึงทำให้การขนส่งด้วย
รถจักรยานยนต์ซึ่งเป็น last mile delivery ของสินค้าออนไลน์ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน 

ธุรกิจ delivery service เริ่มเข้ามาให้บริการจัดส่งอาหารมากขึ้นด้วย demand ของผู้บริโภคนั้นมีมาก 
ตลาดมีขนาดใหญ่ จึงเป็นธุรกิจที ่เติบโตเร็วที ่ส ุดของ แกร็บฟู ้ด (GrabFood) ข้อมูลบริการส่งอาหารใน
กรุงเทพมหานครและเมืองเชียงใหม่ พบว่า (ปณชัย อารีเพ่ิมพร, 2019) 

- แกร็บฟู้ด เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสูงสุดในบรรดาบริการทั้งหมดของแกร็บ ประเทศไทย โดยในช่วง  1 
ปีที่ผ่านมา ตัวเลขการเติบโตอยู่ที่ 110 เท่า จาก 3 ล้านออเดอร์ใน 1 ปี กลายเป็น 4 ล้านออเดอร์ใน 
4 เดือน จากยอดการจัดส่งอาหารที่ 3 ล้านออเดอร์ตลอดทั้งปี ค.ศ. 2018 พุ่งเป็น 4 ล้านออเดอร์ใน
แค่ 4 เดือนแรกของ ค.ศ. 2019 ทั้งที่เริ ่มต้นธุรกิจส่งอาหารอย่างเป็นทางการได้แค่  1 ปี 2 เดือน
เท่านั้น (แกร็บฟู้ดเริ่มต้นให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018)  

- ปัจจัยสำคัญหลัก 3 ประการ ที่ทำให้บริการส่งอาหารของแกร็บประสบความสำเร็จมาจากพฤติกรรม
ผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ฐานลูกค้าขนาดใหญ่ที่สั่งสมมาตั้งแต่เริ่มให้บริการการเดินทาง 
และพาร์ตเนอร์ร้านอาหารและคนขับที่มีจำนวนมากเป็นลำดับต้น ๆ ของผู้ให้บริการในกลุ่มนี้  

- ในอนาคต แกร็บเตรียมนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาแก้ปัญหาระยะทางการจัดส่งอาหารที่ปัจจุบันยัง
จำกัดอยู่ที ่5 กิโลเมตร เช่น การสร้างคลาวด์คิทเชน เพ่ือเป็นศูนย์กลางครัวกลางรวมร้านอาหารดัง มา
ไว้ในที่เดียวกัน  

- รูปแบบการให้บริการของแกร็บฟู้ดจะกำหนดขอบเขตในด้านระยะทางการส่งอาหารในรัศมี แค่ 5 
กิโลเมตร เพื่อสามารถอาหารถึงมือลูกค้าได้ในระยะเวลาแค่ 30 นาที ทำให้ค่าส่งถูกกว่าการเดินทาง
ไปที่ร้าน 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ประเมินว่า ธุรกิจจัดส่งอาหารไปยังแหล่งที่พัก (food 
delivery) ใน พ.ศ. 2562 จะมีมูลค่าอยู่ที่ 33,000-35,000 ล้านบาท หรือเติบโตประมาณร้อยละ 14 จาก พ.ศ. 
2561 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2562) ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการเติบโตอย่างรวดเร็วและความนิยมของแอปพลิเคชันสั่ง
อาหาร ไม่เพียงแต่ช่วยเร่งการขยายตัวของธุรกิจ food delivery แต่แอปพลิเคชันสั่งอาหาร (food delivery 
application) ยังช่วยกระจายรายได้ให้กับผู้เล่นในห่วงโซ่ธุรกิจ อาทิ ร้านอาหาร กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และ
แอปพลิเคชันสั่งอาหาร โดยคาดว่ารายได้ที่กระจายไปยังผู้เล่นภายในประเทศมีสัดส่วนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของมูลค่าธุรกิจจัดส่งอาหารไปยังแหล่งที่พัก (food delivery) นอกจากนี้ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
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มีส่วนสำคัญที่ผลักดันให้ธุรกิจ food delivery มีบทบาทมากขึ้นในธุรกิจร้านอาหาร ในปัจจุบันมีผู้ที่เปลี่ยนอาชีพ
หรือทำงานเสริมเป็นผู้รับส่งอาหารเป็นจำนวนมาก นอกจากส่งอาหารแล้ว แอปพลิเคชันชื่อดังอย่าง LINEMAN 
ยังให้บริการรับส่งเอกสารและส่งสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ เช่น 7-11 อีกด้วย 

 การให้บริการขนส่งผู้โดยสาร รถจักรยานยนต์ร่วมโดยสาร GrabBike ช่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพการ
ให้บริการของรถจักรยานยนต์รับจ้าง ทั้งในแง่การให้บริการแบบประตูสู่ประตูและค่าบริการที่ถูกกว่า ข้อมูลจาก
ข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ระบุว่าผู้ขับขี่ Grab มีรายได้เฉลี่ยวันละ 1,200–1,500 บาท สูงสุดชั่วโมงละ 150–180 
บาท มีโบนัส เงินประกันรายได้จูงใจ แต่หักค่าบริการแอปพลิเคชัน 15% ต่อเที่ยว 

“ส่วนใหญ่ถ้าวิ ่งทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงเย็น จะได้เงินประมาณ 1,200–1,500 บาทต่อวัน ยังไม่ได้หักเงิน
ค่าบริการแอปพลิเคชัน อีก 15% แต่ของผมวิ่งหลังเลิกงานตั้งแต่ 18.00–23.00 น. จะได้ประมาณ 300–500 บาท 
แล้วแต่ว่าเราขยันแค่ไหน ซึ่งสำหรับคนที่มีงานประจำทำอยู่แล้ว ก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมที่ดีเลยครับ” หนุ่มวัย 29 
เปิดเผยรายได้จากการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้บริการ Grab 

ขณะเดียวกัน นายธวัชชัย ก่อบุญ อายุ 34 ปี หนุ่ม GrabBike ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมด้วยว่า "ผมเคยขับเต็มวัน
ช่วงระหว่างรองาน เริ่มออกตอนเช้า 06.00–09.00 น. เป็นช่วงที่มีผู้ใช้บริการเยอะ เมื่อส่งผู้โดยสารเสร็จเรียบร้อย 
ระบบก็จะเด้งผู้โดยสารคนถัดไปขึ้นมาทันที เคยเก็บสถิติไว้ ชั่วโมงละ 150–180 บาท ถ้าเป็นช่วงระหว่างวันจะ
ลดลงมาอยู่ที่ชั่วโมงละ 100–120 บาท ขึ้นอยู่กับความถี่ของงานที่เด้งมาที่โทรศัพท์" (ไทยรัฐออนไลน์, 2561) 

 
ภาพที่ 1 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของรถจักรยานยนต์รับจา้งในเขตกรุงเทพมหานคร 

ที่มา : ศูนย์สำรวจความคดิเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ (2560) 
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1.5.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ 

งานวิจัยอนาคตการเดินทางของคนเมืองในครั้งนี้  สนใจศึกษาการเดินทางในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยเฉพาะการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ จึงรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1) ปัจจัยในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์  
หากพิจารณาฐานคิดสังคมวิทยาที่มีอยู่ในการศึกษาเกี่ยวกับทางเลือกในการใช้รถจักรยานยนต์ กลุ่มที่ให้

ความสำคัญกับโครงสร้าง อาจจะกล่าวถึงผลของโครงสร้างที่ทำให้ผู้คนต้องหันไปซื้อหารถจักรยานยนต์ ทั้งด้าน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ชนชั้น ค่านิยม หรือวัฒนธรรม ส่วนกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับตัวปัจเจกบุคคล อาจกล่าวถึง
ความคิด การตีความและประสบการณ์ จึงทำให้มีการเลือกใช้รถจักรยานยนต์เป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทาง 
การหยิบเอาแนวการมองด้วยทฤษฎี Structuration ของ Anthony Giddens จึงอาจจะช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นได ้โดยมิได้ละเลยมุมมองที่มาจากทั้งโครงสร้างและผู้กระทำการ นอกจากเหตุผลในเรื่องเศรษฐกิจที่ทำให้
คนจำนวนมากไม่สามารถซื้อรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลได้นั้น ยังมีเหตุผลอีกมายมาย เช่น รถจักรยานยนต์ประหยัด
ค่าน้ำมันกว่ารถยนต์ มีความคล่องตัวกว่า การหาที่จอดรถในเมืองใหญ่ได้ง่ายกว่า และประหยัดเวลาในการ
เดินทางได้มากกว่า จึงเห็นกลุ่มคนจำนวนมากซื้อจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ ใช้บริการรถจักรยานยนต์
สาธารณะในการเดินทาง รวมทั้งการส่งพัสดุและส่งอาหาร เพ่ือประหยัดเวลา (ชนัญญา ประสาทไทย, 2561)  

2) บทบาทของรถจักรยานยนต์รับจ้าง 
การศึกษาการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ในเมืองส่วนใหญ่มุ่งเน้นรถจักรยานยนต์รับจ้าง เนื่องจากเป็น

ระบบขนส่งทางเลือก (paratransit) ที่มีความสำคัญกับเมืองในประเทศไทย ยกตัวอย่าง การศึกษาเรื่องความ
เหมาะสมของการขนส่งด้วยรถจักรยานยนต์รับจ้าง ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (ศักดิ์ชัย ประโยชน์วาณิช, 2534) มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของรถจักรยานยนต์รับจ้าง รูปแบบการให้บริการและการใช้บริการ และ
พิจารณาความเหมาะสมของบริการรถจักรยานยนต์รับจ้างในการขนส่งคนโดยสาร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษา พบว่า รถจักรยานยนต์รับจ้างเริ่มมีมากขึ้นในเขตชานเมือง ซึ่งเป็นย่านพักอาศัยที่เป็นซอยลึกเข้าไปจาก
ถนนสายหลัก และขาดระบบขนส่งมวลชน รถจักรยานยนต์รับจ้างเริ ่มเข้าสู่ เขตเมืองจากการริเริ ่มของกลุ่ม
ทหารเรือในซอยงามดูพลี ใน พ.ศ. 2524 โดยรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นคิวรถจักรยานยนต์รับจ้างขึ้นเรียกว่า "วิน" ต่อมา
ได้มีการเลียนแบบการจัดตั้งคิวตามซอยในพื้นที่อื่น ๆ ทำให้ธุรกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วและเริ่มเข้าสู่ศูนย์กลาง
เมือง ซึ่งมีสภาพการจราจรติดขัดเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีการใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง และทำให้มีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว จำนวนคิวรถจักรยานยนต์รับจ้างได้เพ่ิมขึ้นจาก 831 คิว จำนวน 16,528 คัน ใน พ.ศ. 2531 
เป็น 1,415 คิว จำนวน 31,420 คัน ใน พ.ศ. 2534 โดยการจัดตั้งคิวในปัจจุบันต้องขออนุญาตจากตำรวจท้องที่ 
เพื่อกำหนดที่ตั้งจำนวนรถ และจัดทำทะเบียนประวัติของผู้ขับขี่และหัวหน้าคิวการเดินรถต้องมีเสื้อคิว เพื่อแสดง
สิทธิ์ในการเดินรถ มีการจัดคิวตามลำดับ และให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00–01.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และบางคิวมี
บริการตลอด 24 ชั่วโมง ปริมาณเงินจากธุรกิจรถจักรยานยนต์รับจ้างใน พ.ศ. 2534 มีค่าประมาณ 2,705 ล้าน
บาทต่อป ี36.6% เป็นรายได้สุทธิของผู้ขับขี่ 3.8% เป็นของหัวหน้าคิว และ 0.8% เป็นของตำรวจ  
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รถจักรยานยนต์รับจ้างเกิดจากการเข้าไม่ถึงระบบขนส่งสาธารณะ การศึกษาของศักดิ์ชัย ประโยชน์
วาณิช (2534) ชี้ว่าพ้ืนที่ที่ประชาชนยังมีความจำเป็นต้องใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง คือ เขตชานเมืองที่เป็น
ซอยลึกและไม่มีระบบขนส่งมวลชน โดยเฉพาะพื้นที่ที่การเข้าถึงไม่สะดวกตามถนนสายหลักที่มีโครงการหมู่บ้าน
จัดสรรตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น พื้นที่ระหว่าง ถนนพหลโยธิน รามอินทรา สุขาภิบาล 1 ลาดพร้าว และถนน
พัฒนาการ รามคำแหง ศรีนครินทร์ หรือถนนพระรามที่ 9 รัชดาภิเษก ลาดพร้าว รามคำแหง เป็นต้น ต้นที่ที่ควร
จำกัดและควบคุมรถจักรยานยนต์รับจ้าง คือ เขตศูนย์กลางเมือง เนื่องจากมีความเสียหายการเกิดอุบัติเหตุสูง 
สำหรับการนำรถจักรยานยนต์เข้ามารับคนโดยสารนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควร เพราะความปลอดภัยมีน้อย แต่การที่จะ
ยกเลิกคงทำได้ยาก เนื่องจากเป็นที่ต้องการของประชาชน รวมถึงในสภาพปัจจุบันที่การจราจรติดขัดอย่างมากใน
กรุงเทพมหานคร ดังนั้น ถ้าสามารถลดปัญหาการจราจรติดขัดและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขนส่งมวลชนได้ 
ความต้องการและการใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างก็จะลดลง สอดคล้องกับงานวิจัยของชนัญญา ประสาทไทย 
(2561) ที่ศึกษาความจำเป็นในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์  เสนอแนะว่าสิ ่งที ่ควรจะเกิดขึ ้น คือ การ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดต่อการเดินทางของคนในประเทศ เพ่ิมโอกาส เพ่ิมทางเลือก คล้ายกับการเพ่ิมทรัพยากร เพ่ือให้
ผู้คนได้มีวิถีทางมากขึ้น เช่น การปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ให้มีความสะดวกได้
มาตรฐาน และปลอดภัย ปลูกฝังค่านิยมใหม่ในการเดินทางด้วยขนส่งมวลชนแทนการซื้อยานพาหนะส่วนตัว เมื่อ
สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้ว ซ้ำอีกก็จะกลายเป็นแบบแผนที่อาจจะช่วยแก้ไขปัญหาการขนส่งและการคมนาคมใน
ประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน  

 นิพนธ์ พัวพงศกร (2537) ศึกษาเรื่อง “ทำไมจึงเกิดมอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพฯ” ตีพิมพ์ในสมุดปก
ขาวทีดีอาร์ไอ ตั ้งคำถามว่าอะไรเป็นสาเหตุให้อาชีพจักรยานยนต์รับจ้างเป็นที ่นิยมอย่างรวดเร็วจน
กรุงเทพมหานครกลายเป็นเมืองเดียวในโลกที่ประชากรใช้บริการจักรยานยนต์รับจ้างมากที่สุด ทำไมจึงเพ่ิม
จำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นบริการขนส่งที่มีความปลอดภัยหรือไม่ โดยเฉพาะสำหรับผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิง 
บริการจักรยานยนต์รับจ้างมีการแข่งขันกันหรือไม่ การแข่งขันมีผลต่อราคา คุณภาพของบริการและรายได้ของ
คนขับอย่างไร บริการถูกกฏหมายหรือไม่ รวมถึงรัฐควรเข้ามาควบคุมหรือไม่ ผลการศึกษามีข้อสรุปดังนี้ 

1. บทบาทของรถจักรยานยนต์รับจ้างในระบบการขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ  
ต ั ้ งแต ่ป ี  2519–2532 รถร ับจ ้างนอกระบบ (information sector) ได ้แก ่  รถสองแถวและ

รถจักรยานยนต์รับจ้าง มีบทบาทมากขึ้นในชีวิตของคนกรุงเทพ รถรับจ้างที่เพ่ิมขึ้นมากสะท้อนให้เห็นถึงความ
ล้มเหลวของรัฐในการบริหารจัดการขนส่งมวลชน จำนวนรถจักรยานยนต์รับจ้างเพิ่มจำนวนขึ้นจากไม่ถึง 100 
คัน ในปี 2529 มาเป็น 16,000 คัน ในปี 2531 หรือเพิมขึ้นกว่า 160 เท่า ในปี 2531 รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ให้บริการคนกรุงเทพจำนวน 1.2 ล้านคนต่อเที่ยวต่อวัน และเพ่ิมข้ึนเป็น 2.2 ล้านคนต่อเที่ยวต่อวัน ในปี 2536 

สาเหตุที่บริการขนส่งมวลชนของรัฐล้มเหลวเกิดจากการที่รัฐบาลโอนกิจการรถเมล์จากเอกชนมาเป็น

รัฐวิสาหกิจในปี 2518 ทำให้การบริหารงานขาดประสิทธิภาพโดยสิ้นเชิง ประการต่อมาคือปัจจัยทางการเมือง

ที่ทำให้รัฐไม่อาจปรับค่าโดยสารเพิ่มได้ เกิดปัญหาขาดบริการขนส่งมวลชนอย่างรุนแรงในปี 2520–2523 รถ
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สองแถวเถื่อนจึงเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วเพื่อบริการแก่ผู้โดยสารตามซอยและถนนที่ไม่มีรถเมล์ ขสมก. ต่อมา

เริ่มวิ่งทับเส้นทางรถเมล์จนในที่สุดปี 2523 รัฐจำเป็นต้องออกใบอนุญาตการประกอบการรถโดยสารสาธารณะ

ให้รถสองแถวเหล่านี้ อย่างไรก็ดี บริการรถสองแถวและรถโดยสารสาธารณะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะประชากรเพิ่มขึ้นมากในบริเวณชานเมือง ทำให้มีความจำเป็นในการเดิน

ทางเข้ากลางเมืองกรุงเทพมากขึ้น บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างจึงขยายตัวอย่างรวดเร็วหลังปี 2525 โดย

ให้บริการตามตรอกซอกซอยที่ไม่มีรถเมล์ให้บริการประชาชนจึงสามารถเดินทางมาขึ้นรถเมล์ตามถนนใหญ่ได้

ในเวลาอันรวดเร็วและค่อนข้างปลอดภัยกว่ารถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล คิวรถจักรยานยนต์รับจ้างส่วนใหญ่จึง

ตั้งอยู่ตามปากซอย ตลาดสด ศูนย์การค้า หรือท่ารถเมล์ตลาดสด นอกจากบริการรับส่งผู้โดยสารแล้ว ยังมี

บริการส่งเอกสารนอกราชการ บริการสั่งซื้ออาหารให้พนักงานตามย่านธุรกิจ เป็นต้น ลักษณะการขยายตัวของ

เมืองที่ปล่อยไปตามธรรมชาติโดยขาดการวางผังเมืองที่ดี พื้นที่ถนนทุกประเภทในกรุงเทพจึงมีน้อยมาก คือ 

เพียงร้อยละ 9 ของพ้ืนที่ในเขตเทศบาล เทียบกับระดับมาตรฐานสากลร้อยละ 20 ดังนั้นที่อยู่อาศัยส่วนมากจึง

ต้องอยู่ตามซอยต่าง ๆ จึงก่อให้เกิดความต้องการบริการรถสาธารณะเพื่อเดินทางไปยังถนนใหญ่ที่มีบริการ

รถเมล์รับส่ง  

ปัญหาจราจรติดขัดทำให้มีค่าเวลาในการเดินทางที่แพงขึ้น คนกรุงเทพจึงต้องการยานพาหนะที่

ประหยัดเวลา รถจักรยานยนต์รับจ้างจึงเป็นยานพาหนะที่ใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุด สามารถรับผู้โดยสารจาก

หน้าประตูบ้านและจากซอยเล็กซอยน้อยไปถึงป้ายรถเมล์ได้ทันที จากการศึกษาของวิศวกรจราจรพบว่าก าร

เดินทางออกจากประตูบ้านเป็นจุดที่ไหวตัวต่อราคาค่าเดินทางมากที่สุด ถ้าค่าราคาเดินทางของพาหนะลดลง

เพียงเล็กน้อย (หมายถึง ค่ารถ บวก ค่าเสียเวลารอรถ และค่าเวลาเดินทาง) ความต้องการใช้พาหนะดังกล่าว

จะเพ่ิมมากข้ึน และท่ีสำคัญจักรยานยนต์รับจ้างไม่มีปัญหารถติดในซอยเหมือนยานพาหนะประเภทอ่ืน ๆ  

2. การบริหารจัดการระบบรถจักรยานยนต์รับจ้าง 

 ภายหลังจากกลุ่มทหารเรือในซอยงามดุพลีประสบความสำเร็จในการตั้งกลุ่มบริการรับส่งคนเข้าออก

จากซอยตอนเช้า ทำให้มีเจ้าของรถจักรยานยนต์นำรถมาร่วมวินมากขึ้น ทำให้จำเป็นต้องวางระบบบริหาร

คิวรถแบบมอือาชีพ โดยคนขับรถตั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อควบคุมพฤติกรรมการให้บริการ กำหนดอัตราโดยสาร 

ระเบียบการจอดรถ และการจัดคิวรถ การห้ามแข่งรถในขณะมีผู้โดยสารเพื่อความปลอดภัย ห้ามดื่มสุรา และ

การเล่นพนันระหว่างปฏิบัติงาน เป็นต้น ความสำเร็จของการบริหารจัดการนี้เป็นต้นแบบให้นำไปใช้บริหารวิน

อื่นต่อไป มีการกำหนดให้ผู้ก่อตั้งวินจักรยานยนต์รับจ้างต้องมาขออนุญาตและจัดทำทะเบียนประวัติคนขับรถ

ทุกคนเพ่ือป้องกันอาชญากรรมและสร้างความปลอดภัยของผู้โดยสาร สถิติอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์รับจ้าง

ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ทั้งนี้ เกิดจากความชำนาญและกติกาที่เจ้าของคิวกำหนด

ขึ้นมา 
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ตลาดรถจักรยานยนต์รับจ้างมีลักษณะกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด  เพราะวินที่สามารถยึดครองเส้นทางที่มี

คนโดยสารมากก็จะมีกำไรได้สูง แต่คนขับก็ต้องจ่ายค่าเสื้อสูงเช่นกัน คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างทุกคนยึดถือ

กฎร่วมกัน โดยจะไม่รับผู้โดยสารในพื้นที่บริการของวินอื่น วินที่มีเส้นทางซ้อนกันมักตกลงกันสิ้นสุดกลางซอย

และวินปากซอยต้องไม่รับผู้โดยสารท้ายซอย ปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าบางครั้งรัฐไม่จำเป็นต้องเข้ามา

แทรกแซงการดำเนินธุรกิจขนส่งมวลชนของเอกชน หากแต่รัฐยอมให้มีการจดทะเบียนวินและทะเบียน

รถจักรยานยนต์รับจ้างอย่างถูกต้อง โดยให้สถานีตำรวจเป็นผู้ดำเนินการต่อไปเช่นเดิม นอกจากจะทำให้บริการ

ดีขึ้นแล้ว ยังจะทำให้มีการเสียภาษีอย่างถูกต้องได้ 

  รถจักรยานยนต์รับจ้างสามารถให้บริการคนกรุงเทพฯได้กว่า 2 ล้านคนต่อเที่ยว หากปราศจากการ
บริการดังกล่าวคงกรุงเทพฯจะสูญเสียเวลากับการเดินทางเป็นมูลค่ามหาศาล  รถไฟฟ้าไม่สามารถให้บริการ
ครอบคลุมพื้นที่เมืองทั้งหมดและค่าโดยสารค่อนข้างแพง สำหรับคนส่วนใหญ่ที่อาศัยตามตรอกซอกซอยยังคง
ต้องใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อเดินทางไปยังป้ายรถเมล์ และอาจเป็นไปได้ว่าคนที่มีรายได้ปานกลาง
จนถึงรายได้น้อยจะไม่ใช้บริการราคาแพงของรถไฟฟ้า การเดินทางบางจุดต้องเสียค่าโดยสารหลายทอด ทำให้
คนจนไม่อาจใช้บริการรถไฟฟ้าได้ ส่วนคนมีฐานะดีก็อาจไม่ใช้รถไฟฟ้าเพราะความไม่สะดวกเกิดจากการขึ้นลง
สถานีและความไม่สะดวกในการต้องต่อรถไฟฟ้าหลายสาย จึงคาดว่ารถจักรยานยนต์รับจ้างคงจะมีบทบาท
สำคัญทางกรุงเทพอีกต่อไป 

 อย่างไรก็ดี ปัญหาที่น่าห่วงมี 3 ประการ คือ ประการแรก แม้ว่าบริการจักรยานยนต์รับจ้างจะมีความ
ปลอดภัยสูง แต่เมื่อเทียบกับรถเมล์ รถยนต์ และรถไฟฟ้า รถจักรยานยนต์มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่า 
ประการที ่ 2 ผู ้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้างส่วนใหญ่ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ประการที ่ 3 แม้ว่า
จักรยานยนต์รับจ้างจะไม่ใช่กิจการที่ผิดกฎหมาย แต่ยังไม่ได้การรับรองอย่างเป็นทางการจากรัฐ ทำให้ต้องอยู่
ในการคุ้มครองของสถานีตำรวจ 

 นอกจากนี้ งานวิจัยเรื่อง เจ้าของแผนที่: มานุษยวิทยาของรถจักรยานยนต์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร
โดย เคลาดิโอ โซปรานเซ็ตติ นักศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุ
ว่าผังนครหลวงหรือผังลิทช์ฟิลด์ (Litchfield) มีแนวคิดหลัก คือ พยายามพัฒนาให้เป็นเมืองที่เดินทาง โดยใช้
รถยนต์เป็นพ้ืนฐาน และต้องการสร้างถนนใหญ่จากนอกกรุงเทพมหานครเข้ามาในเมือง ซึ่งแนวคิดนี้ส่งผลให้ราคา
ที่ดินเพ่ิมขึ้นเร็วมาก ในช่วงเวลา 30 ปี ระหว่างการพัฒนานี้อัตราการเพ่ิมขึ้นของรถยนต์พุ่งสูงอย่างรวดเร็ว พร้อม
กับอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรก็พุ่งตามไปด้วย ปัญหาสำคัญคือ กรุงเทพมหานครขาดถนนสายรอง มีแต่การ
พัฒนาถนนสายหลัก รัฐบาลไทยพัฒนากรุงเทพมหานครภายใต้ผังลิทซ์ฟิลด์ โดยเน้นสร้างเพียงถนนสายหลัก แต่
ไม่มีแนวคิดการสร้างถนนรายรอง จะเห็นได้ว่าในกรุงเทพมหานครมีซอยยาว ๆ ที่ไม่ติดกันเป็นจำนวนมาก และ
ซอยแต่ละซอยก็มีทางออกเพียงทางเดียว แตกต่างกับผังเมืองของปารีสที่แม้ว่าจะมีซอยเล็ก ๆ แต่มีทางออกเยอะ 
ช่วงที่กรุงเทพมหานครขยายตัวก็จะพบปัญหาการจราจรเป็นเงาตามตัวมา ด้วยระบบถนนที่เป็นแบบนี้ ทำให้
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รัฐบาลไม่สามารถพัฒนาระบบการคมนาคมสาธารณะได ้รถเมล์และรถไฟฟ้าไม่สามารถเข้าไปในซอยได้ ต้องอาศัย
การเดินทางด้วยรถส่วนตัว ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ถูกแก้ไขโดยรัฐบาลแต่อย่างใด กลับกลายเป็นระบบเศรษฐกิจนอก
ระบบเป็นผู ้เข้ามาแก้ปัญหาแทน ซึ ่งก็คือ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ทั ้งนี้ ผู ้ขับขี ่รถจักรยานยนต์รับจ้างใน
กรุงเทพมหานคร มีประมาณ 2 แสนคน แต่ละคนขับกันประมาณ 20-30 เที่ยวต่อวัน เมื่อรวมแล้วรถจักรยานยนต์
รับจ้างทั้งหมดวิ่งรับส่งเป็นจำนวน 4–6 ล้านเที่ยวต่อวัน มากกว่าจำนวนเที่ยวของรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดิน
รวมกัน 3 เท่า  

การเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์มีผลกระทบด้านสุขภาพ การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน
ของแรงงานนอกระบบ: ศึกษาเฉพาะกรณีผ ู ้ข ับขี ่รถจักรยานยนต์ร ับจ้าง  และผู ้ค ้าขายตลาดนัดในเขต
กรุงเทพมหานคร (วิจิตร ระวิวงศ์ และคณะ, 2549) ผลการวิจัย พบว่า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นอาชีพที่
ทำงานหนัก มีความมั่นคงทางอาชีพพอสมควร รายได้เหลือเก็บบ้างเล็กน้อย มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง มี
ปัญหาเรื่องสถานที่ประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ขาดความสนใจด้านสุขภาพ ไม่ออกกำลังกาย ดื่มสุรา สูบบุหรี่ประจำ 
มีโรคประจำตัวด้านระบบทางเดินหายใจและตาต้อ การประเมินคุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิตการทำงานจากแบบ
วัด พบว่า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ระดับปานกลาง
จนถึงค่อนข้างดีกว่า 

ปัญหาและปัจจัยที่ต้องจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจัยของเล็ก 
ทันพิสิทธิ์ (2559) อธิบายการดำเนินการของกรมการขนส่งทางบกภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลและความ
พยายามที่จะจัดระเบียบรถจักรยายนต์สาธารณะ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานได้มีการเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่
ต้องการเป็นผู้ให้บริการในการขับรถจักรยายนต์รับจ้างสาธารณะเมื่อปี พ.ศ. 2557–2558 พบว่า ปัจจัยที่ทำให้ไม่
สามารถจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะให้เป็นรถที่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

1. การที ่ผ ู ้ข ับรถจักรยานยนต์ร ับจ้างผิดกฎหมาย (ป้ายดำ) ไม่สามารถขึ ้นทะเบียน เป็น
รถจักรยานยนต์สาธารณะได้ เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์รถ ซึ่งผู้ขับรถเคยมีประวัติทางคดีอาญา 
หรือผ่านการลงโทษทางอาญามายังไม่เกินกำหนดที่ทางราชการจะอนุญาตให้มีใบอนุญาตขับขี่รถ
สาธารณะ ประเภทใด ๆ เป็นต้น 

2. ผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างผิดกฎหมาย (ป้ายดำ) มักจะใช้ระยะเวลาเร่งด่วนในช่วงเช้าและช่วง
เย็นในการวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสาร ซึ่งหากมีการตรวจจับในช่วงเวลาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการ
สัญจร เดินทางของประชาชนในช่วงเวลาเร่งด่วน อันจะทำให้การร้องเรียนเรื่องรถติดและรถไม่
เพียงพอตามมา 

3. ปัญหาเสื้อวิน (เสื้อกั๊ก) ที่กรมการขนส่งทางบกแจกให้ไม่เพียงพอต่อการใส่ปฏิบัติงานทุกวัน ทำ
ให้เสื้อเก่าเร็ว สกปรก ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างจึงไปตัดเสื้อวิน (เสื้อกั๊ก) ตามแบบเสื้อวินมา
ใหม่หรือตัดเพ่ิมเอง ซึ่งถือว่าเป็นเสื้อที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ 
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4. เมื่อเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจจับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ผิดกฎหมายจะหลบเลี่ยงการจับกุม
โดยขับหลบหนีไปช่องทางซอกซอย ทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้โดยสาร 

5. ปัญหาเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบจุดจอดรถ (วิน) กรณีมีรถที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย มักเจอการ
แสดงพฤติกรรมยั่วยุ ก้าวร้าวและข่มขู่เจ้าหน้าที่ โดยอาจใช้อิทธิพลมาเฟียหรือการถอดเสื้อวิน
แล้วหลบหนีไป 

6. ปัญหาด้านการคุ้มครองผู้โดยสารและผู้ขับขี่เองกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุ  เนื่องจากการคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ผิดกฎหมายไม่ครอบคลุมกรณีใช้รถไม่ถูกประเภท
ดังกล่าว  

ปัญหาสำคัญคือการซื้อขายเสื้อวินผิดกฎหมาย สำหรับอัตราซื้อขายเสื้อวินเริ่มตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึง
หลักแสนขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีข้อมูลเปิดเผยว่า กลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างที่ให้บริการในซอย ราคาขั้นต่ำ 
30,000 - 80,000 บาท กลุ่มวินปากซอยทั่วไป ราคา 80,000 - 150,000 บาท และกลุ่มวินในพื้นที่เศรษฐกิจ 
กรุงเทพมหานครชั้นใน ราคาตั้งแต่ 150,000 - 800,000 บาท ยกตัวอย่างราคาเสื้อวินในย่านอโศก 800,000 บาท 
คลองเตย 400,000 บาท ทองหล่อ 350,000 บาท เมืองทองธานี 150,000 บาท และย่านจตุจักร 100,000 บาท 
เป็นต้น สำหรับบริเวณหน้าปากซอยหรือในซอยราคาลดหลั่นลงมา เช่น หน้าซอยบางซื่อ 70,000 บาท หน้าซอย
ท่าพระ 60,000 บาท บางนา 60, 000 บาท หรือในซอยบางขุนเทียน 50,000 บาท ในซอยบางซื่อ 30,000 บาท 
เป็นต้น 

ผลสำรวจสถานภาพผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้างของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า วินรถจักรยานยนต์รับจ้างมีรายได้เฉลี่ย 24,370.25 
บาทต่อเดือน แต่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 11,633 บาทต่อเดือน หรือรายได้เฉลี่ย 974 บาทต่อวัน มีต้นทุน
ค่าใช้จ่าย 3 อันดับแรก คือ ค่าน้ำมัน ค่าผ่อนรถจักรยานยนต์ และค่าเช่าเสื้อ คงเหลือรายได้เฉลี่ย 12,736.61 
บาทต่อเดือน 

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,243 รายพบว่า 70.06 เปอร์เซ็นต์ จดทะเบียนถูกต้องแล้ว และมีรถเป็น
ของตัวเอง โดยอายุเฉลี่ยของผู้ประกอบอาชีพขับขี่วินจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ที่ 39 ปี เฉลี่ยทำงานมาแล้ว 8 ปี โดย
ในแต่ละเดือนต้องขับรถเพื่อหารายได้ถึง 25วัน เฉลี่ยวันละ 41 เที่ยว ขับรถวันละ 9 ชั่วโมงต่อวัน โดย 79.57 
เปอร์เซ็นต์ ประกอบอาชีพการขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นอาชีพหลักเพียงอาชีพเดียว นอกจากนี้มีงานวิจัย 
ระบุว่ารายได้ของรถจักรยานยนต์รับจ้าง 14.5 เปอร์เซ็นต์ แบ่งไว้สำหรับจ่ายส่วยให้กลุ่มอิทธิพลในพ้ืนที่ 

งานวิจัยเกี ่ยวกับระบบขนส่งทางเลือกในประเทศไทยชี ้ว ่ามีการผูกขาดตลาดในการให้บริการ
จักรยานยนต์รับจ้าง งานวิจัยของอภิวัฒน์ รัตนวราหะ และศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ (2558) ระบุว่าอัตราค่าโดยสาร
ของรถจักรยานยนต์รับจ้างแสดงถึงค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากการผูกขาดจากตำแหน่งที่ตั ้งและขอบเขตพื้นที่
ให้บริการของวิน โดยระยะห่างตำแหน่งของวินจากสถานีระบบขนส่งมวลชนทางรางที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ราคา
ค่าบริการถูกลง  
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1.5.5 การศึกษาเกี่ยวกับอนาคตการเคลื่อนที่ในเมือง (future of urban mobility) 

 1) แนวโน้มอนาคตการเคลื่อนที่ในเมือง 
จากการรวบรวมการศึกษาเกี่ยวกับอนาคตการเคลื่อนที่ในเมือง (future urban mobility) ผลการศึกษา

ต่างกล่าวถึงแนวโน้มสำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใกล้เคียงกันว่า การพัฒนาด้านเทคโนโลยี (technology 
disruption) จะมีอิทธิพลสำคัญในการปรับปรุงการเคลื ่อนที ่ในอนาคต โดยการสร้างระบบการเคลื ่อนที่ที ่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพยานพาหนะในการขนส่งภายใต้การควบคุมของระบบดิจิทัลที่
เข้าถึงความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น ทำให้ระบบคมนาคมขนส่งในอนาคตมีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 

 
ตารางที่ 9 แนวโน้มระบบคมนาคมขนส่งในอนาคต 

ระบบคมนาคมขนส่งแบบเดิม ระบบคมนาคมขนส่งแบบใหม ่

รถยนต์ส่วนตัวเป็นการเดินทางหลักในเมือง รถยนต์ส่วนตัวกลายเป็นส่วนหน่ึงของระบบขนส่งในเมือง มี
การใช้งานร่วมกัน ให้บริการตามอปุสงค์ (on-demand 
and shared transport) 

ทางเลือกในการเดินทางมีน้อยและระดับการให้บริการมี
จำกัด  

ทางเลือกในการเดินทางมีหลากหลายรูปแบบและคุณภาพ
การให้บริการมีหลายระดับ 

รัฐรับผิดชอบดูแลระบบขนส่งสาธารณะ รัฐและเอกชนร่วมกันดำเนินการให้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะ 

ระบบคมนาคมขนส่งขาดการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ระบบคมนาคมขนส่งท่ีมีการเช่ือมโยงกันทุกประเภท 
ให้บริการตามอุปสงค ์สามารถวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อตอบ
ความต้องการของผู้ใช้บริการได ้

ที่มา: Shannon Bouton, Stefan M. Knupfer, Ivan Mihov, and Steven Swartz. Urban mobility at a tipping 

point. McKinsey, September, (2015) 

ผลการศึกษาของ McKinsey สรุปว่า นวัตกรรมด้านการขนส่งที่สำคัญ คือ ระบบบริการร่วม (sharing) 
ยานยนต์ไร้คนขับ (autonomous driving) และเครื ่องยนต์ระบบไฟฟ้า (electrification) (Eric Hannonn & 
other, 2016) ทำให้อนาคตการเคลื่อนที่มีแนวโน้ม 3 ลักษณะ ได้แก ่ 

1) พลังงานสะอาดและบริการร่วม (clean and shared) ความต้องการการเคลื ่อนที ่ที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (green mobility) นำไปสู่การออกแบบพัฒนารถยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ช่วย
ประหยัดพลังงานและลดปัญหามลพิษในเมือง คาดว่าใน ค.ศ. 2030 ยานพาหนะไฟฟ้าจะมีสัดส่วน 2 ใน 3 ของรถ
ทั้งหมดบนถนน นอกจากนี้ จำนวนรถยนต์ส่วนตัวจะเท่าเดิมหรือลดลงและระยะทางในการเดินทางในเมืองเกือบ
ครึ่งหนึ่งจะเกิดจากรถยนต์ร่วมบริการ (car sharing) เนื่องจากจำนวนผู้โดยสารต่อจำนวนรถยนต์จะเพ่ิมสูงขึ้น  

2) รถส่วนตัวไร้คนขับ (private autonomy) ปริมาณการเดินทางของผู้ที่เดินทางไป-กลับระหว่างบ้าน
กับที่ทำงาน (commuter) ระหว่างชานเมืองกับศูนย์กลางเมือง ซึ่งเป็นแหล่งงานยังคงเพิ่มขึ้น เนื่องจากการ
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ขยายตัวของเมืองใหญ่ยังคงดำเนินต่อไป คาดว่าใน ค.ศ. 2030 ระยะทางในการเดินทางของคนเหล่านี้จะเพิ่มขึ้น
อีกร้อยละ 25 และส่วนใหญ่เป็นการเดินทางด้วยบริการรถยนต์ร่วมโดยสารแบบไร้คนขับ  

3) การเคลื่อนที่แบบไร้รอยต่อ (seamless mobility) เน้นการให้บริการตามอุปสงค์แบบประตูสู ่ประตู 
(on-demand door to door service) ด้วยการขนส่งต่อเนื ่องหลายรูปแบบ (multimodal) ผู ้ใช้บริการมี
ทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งบริการของรัฐและเอกชนที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ในราคาที่ไม่แพง บริการขนส่งทุกรูปแบบสามารถบริการจัดการร่วมกันบนแพลตฟอร์มเดียวกันให้บริการผ่านแอป
พลิเคชันบนสมาร์ทโฟน  

จากการรวบรวมการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการขนส่งที่สำคัญ สามารถสรุปแนวโน้มอนาคตการเคลื่อนที่
ภายในเมืองได้ดังนี้ (BMW, n.d.) 

1) ยานยนต์ไฟฟ้า (E-vehicles) หรือ BEV (Battery Electric Vehicles) ซึ่งหมายถึง รถยนต์ที่ใช้พลังงาน
ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว จึงต้องคำนึงถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในเรื่องต่าง ๆ เช่น พลังงานไฟฟ้า 
และสถานี ในปัจจุบันหลายเมืองทั่วโลกกำหนดเป้าหมายการเพิ่มจำนวนสถานีชาร์จไฟในเมืองเพื่อสนับสนุนการ
เคลื่อนที่ในเมืองด้วยยานยนต์ไฟฟ้า  

2) บริการรับส่งตามความต้องการ หรือ mobility on demand นวัตกรรม “car sharing” ได้กลายเป็น
โมเดลแห่งนวัตกรรมของอุตสาหกรรมโลกตั้งแต่ 15 ปีก่อน แต่มาเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเมื่อ พ.ศ. 2557 ใน 
5 ทวีป 30 ประเทศ และหลายร้อยเมืองทั ่วโลก เป็นโมเดลใหม่ที ่เรียกได้ว่า “Multi-modal on-demand 
mobility” ซึ่งผู ้บริโภคจะมีตัวเลือกในการเดินทางที่สะอาดและตอบสนองความต้องการที่ยืดหยุ่นได้  โดยใน
อนาคตพฤติกรรมการเดินทางจะต้องการการเดินทางแบบประตูสู่ประตูมากขึ้น อาท ิการเดินทางของคนสูงอายุใน
ยุคสังคมสูงวัย แนวโน้มคนรุ่นใหม่จะเป็นเจ้าของรถยนต์ลดลง การใช้รถยนต์ร่วมกันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องที่จอด
รถในเมือง  

3) ยานยนต์ไร้คนขับ (autonomous vehicle) ยานยนต์ไร้คนขับใช้ระบบปฏิบัติการขับเคลื่อนที่เรียกว่า 
Automated Driving Systems หรือ ADSs โดยในขณะนี้ มีเทคโนโลยีระบบการขับเคลื่อนอัตโนมัติ Advanced 
Driver Assistance Systems หรือ ADASs เป็นเครื่องมือควบคุมการขับขี่ ซึ่งเปรียบเทียบได้กับระบบขับเคลื่อน
อัตโนมัติของเครื่องบิน โดยระบบ ADASs มีส่วนประกอบ เช่น ระบบควบคุมการขับขี่อัตโนมัติ ระบบหลีกเลี่ยง
การชน ระบบช่วยจอด ระบบคุมการขับขี่ในช่องทางจราจร และบรรดาเซนเซอร์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่รอบรถ เพ่ือ
ตรวจสอบวัตถุในระยะไกลและใกล้  เป็นต้น โดยองค์กรบริหารความปลอดภัยบนท้องถนนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (National Highway Traffic Safety Administration – NHTSA) ได้แบ่งระดับการพัฒนารถยนต์
ไร้คนขับ 6 ระดับ คือ 
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ระดับ 0  รถยนต์ที่มนุษย์ต้องควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเอง ตั้งแต่การบังคับทิศทาง เบรก สตาร์ทเครื่อง 
อันเป็นรถยนต์แบบดั้งเดิม 

ระดับ 1 ระบบผู้ช่วยคนขับรถ เป็นระดับที่มนุษย์ยังต้องควบคุมรถยนต์ แต่ก็มีระบบการช่วยเหลือคนขับ
อัตโนมัติบางอย่าง เช่น การแจ้งเตือนให้เปลี่ยนเลนที่ปรากฏให้เห็นในรถยนต์ทุกวันนี้ 

ระดับ 2 ระบบอัตโนมัติบางส่วน เป็นระดับที่รถยนต์ทำงานบนเครื่องมือการใช้งานในระบบอัตโนมัติ เช่น 
การเร่งความเร็วหรือหมุนพวงมาลัยรถ และคนขับสามารถปล่อยมือจากพวงมาลัยได้ระยะเวลาหนึ่ง แต่ผู้ขับยัง
ต้องมีส่วนในการควบคุมและต้องคอยเฝ้าดูสภาพแวดล้อมรอบรถ 

ระดับ 3 ระบบอัตโนมัติแบบมีเงื่อนไข เป็นระดับที่คนขับยังจำเป็น โดยไม่ต้องคอยเฝ้าดูสภาพแวดล้อม
รอบรถ แต่คนขับยังต้องพร้อมเข้ามาควบคุมรถแทนได้อยู่ตลอด 

ระดับ 4 ระบบอัตโนมัติระดับสูง รถยนต์นั้นสามารถใช้งานการขับขี่ทุกอย่างได้เองภายใต้ในเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ และมีตัวเลือกให้คนขับรถเข้ามาควบคุมแทนได้ 

ระดับ 5 ระบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์แบบ เป็นระดับที่รถยนต์สามารถขับขี่ได้ด้วยตัวเองในทุกเงื่อนไข 
(Geographic, 2019) 

4) Vehicle-to-everything คือ การประยุกต์ใช้ประเภทหนึ่งของ Internet of Things (IoT) โดยเป็น
การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับยานยนต์และการคมนาคมขนส่ง ทําให้รถยนต์กลายเป็น connected 
vehicles หรือ connected car ซึ่งสามารถสื่อสารกับสิ่งต่าง ๆ ได้แก่ (1) เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อความ
บันเทิงของผู้โดยสาร (infotainment) (2) เชื่อมต่อกับบริการเกี่ยวกับการขับขี่ (telematics) เช่น บริการนําทาง 
บริการตรวจเช็ครถยนต์จากระยะไกล เป็นต้น (3) สื่อสารกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว (Vehicle to Everything: V2X) 
เช่น รถยนต์คันอ่ืน สัญญาณไฟจราจร เป็นต้น และ (4) นําการสื่อสารมาผนวกกับข้อมูลจากเซนเซอร์ต่าง ๆ ซึ่งใช้
ในการตรวจจับสิ่งที่อยู่รอบตัว และนําข้อมูลมาประมวลผลเพื่อการขับขี่ เกิดเป็นรถยนต์ไร้คนขับหรือรถยนต์ขับ
อัตโนมัต ิ(automated vehicles) 

5) ระบบขนส่งสาธารณะท้องถิ่น (local public transport) นำไปสู่แนวคิด Mobility as a Service 
(MaaS) ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับระบบการเดินทางที่รวบรวมเอาบริการทุกอย่างในด้านการขนส่งมาไว้ในพ้ืนที่ที่อำนวย
ความสะดวกให้คนได้มากที่สุดบนโลกดิจิทัล ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถตัดสินใจ ตลอดจนวางแผนการเดินทางของ
ตัวเองในรูปแบบที่สะดวกที่สุด รวดเร็วที่สุด และพึงพอใจที่สุดได้ โดยระบบขนส่งสาธารณะที่ให้บริการคนในเมือง
จะเพิ่มความหลากหลายมากขึ้น เช่น โดรนแท็กซี่ รถเมล์ไร้คนขับ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนบุคคล จะช่วย
แก้ป ัญหา first/last mile ของระบบขนส ่งมวลชน ทั ้งนี้  personal transporter หรือ electric rideable, 
personal light electric vehicle และอื่น ๆ เป็นรูปแบบของพาหนะรูปแบบใหม่ เพื่อการเดินทางสำหรับคน
เดียว โดยความเร็วปกติจะไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือ 16 ไมล์/ชั่วโมง ซึ่งรูปแบบการเดินทางนี้ รวมถึง 
skateboards, kick scooters, self-balancing unicycles and segways รวมถึงสกู๊ตเตอร์ที่ใช้น้ำมัน (gasoline-
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fueled motorized scooters) ที่น้อยกว่า 49 CC โดยที่ personal transporter รุ่นหลัง ๆ เปลี่ยนมาใช้ระบบ
แบตเตอรี่ และมอเตอร์ที่ทันสมัยมากขึ้น อีกทั้ง ยังได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน (จักรยานไฟฟ้า
ไม่ถูกจัดเป็นพาหนะประเภทนี้ แต่ถูกจัดไว้ในรูปแบบจักรยานแทน และพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า) 
(สำนักผังเมือง, 2562) ในขณะนี้หลายเมืองทั่วโลกเริ่มให้บริการ Shared PMDs โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยว
สำคัญ 

 

2) กรณีศึกษาอนาคตการเคลื่อนที่ในเมือง 

2.1) อนาคตการเคลื่อนที่ในเมืองสิงค์โปร์ ในปี 2040 

ฉากทัศน์ที่ 1 : โลกแห่งการแบ่งปัน (Shared world) 
เป็นการจำลองสถานการณ์สำหรับเมืองที่มีการใช้ชีวิตร่วมกัน แบ่งปันทรัพยากรกัน มีนวัตกรรมการ

เดินทางที่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ต่าง ๆ ในระยะเวลาที่รวดเร็ว มีการใช้ยานพาหนะร่วมกัน มีการ
วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสามผสาน มีระดับการเข้าถึงสูง โดยมีประเด็นหลักที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการเดินทาง ดังนี้ 

1. นโยบายรัฐบาล: โดยรัฐเป็นผู ้ลงทุนระบบคมนาคมขนส่ง สนับสนุนการใช้ยานพาหนะร่วมกัน 
สนับสนุนการศึกษาค้นคว้านวตกรรมใหม่ ๆ  

2. รูปแบบการเดินทาง: การพัฒนารูปแบบการเดินทางที่มีความคล่องตัวสูง เช่น การพัฒนาระบบ
บริการรถโดยสารประจำทางแบบตอบสนองความต้องการในการเดินทาง อุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนตัว  

(PMDs) การเดินเท้าและการขี่จักรยาน การจำกัดบริเวณการเข้าถึงของรถยนต์ (car-lite) บริการรถ
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง พ้ืนที่จอดแล้วจร (park and ride) การใช้รถยนต์ร่วมกัน (ride-
sharing)  

3. ชีวิตและรูปแบบการทำงาน: นักวางแผนพัฒนาเมืองจำเป็นต้องคำนึงถึงการลดระยะทางในการ
เดินทางข้ามเมือง การให้ความสำคัญกับการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อลดการเดินทาง การอำนวยความ
สะดวกให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ เช่น การบริการชุดหูฟังเพื่อการติดต่อสื่อสารตามศูนย์การค้า หรือ
การส่งเสริมพื้นที่หรือโต๊ะทำงานตามสถานที่ต่าง ๆ ในย่านชุมชนหรือสวนสาธารณะ เพื่อให้เกิดความ
สะดวกสบายแก่ผู้สูงอายุให้ไม่ต้องเดินทางไปทำงานไกล และการยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้ตลอด 
24 ชั่วโมง เป็นต้น 

4. การขนส่งสินค้าภายในเมือง: ภายใต้การพัฒนาระบบการค้าแบบ E-commerce มีร้านค้าปลีก
เกิดข้ึนมากมาย ผู้คนนิยมการซื้อสินค้าออนไลน์ และมีการขนส่งสินค้าและบริการเกิดขึ้นมากมาย  
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ในฉากทัศน์โลกแห่งการแบ่งปันนี้ ทุกคนต่างได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยรัฐเป็น
ผู้ดูแล ประชาชนไม่มีความจำเป็นต้องซื้อรถยนต์ส่วนตัว เนื่องจากมีการเดินทางที่สะดวก เข้าถึงสถานที่ต่าง ๆ ได้
ง่าย ลดความแออัดของสภาพจราจรบนท้องถนน มีการพัฒนาและการแข่งขันกันพัฒนาระบบขนส่ง ทำให้เกิด
ระบบขนส่งรูปแบบใหม่ ๆ และมีค่าใช้จ่ายต้นทุนที่ลดลง รัฐระมัดระวังในการพัฒนาระบบขนส่งใหม่ในเมืองมาก
ขึ้น มีการกำหนดขนาดสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งและ
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานใหม ่รวมทั้งมีการสร้างมาตรการรองรับการเดินทางรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
ที่มีการพัฒนาขึ้น  

 

ภาพที่ 2  การจำลองฉากทัศน์แบบโลกท่ีใช้ร่วมกัน หรือ Shared world 
ที่มา: Emerald Publishing (2019) 

ฉากทัศน์ที่ 2 : โลกเสมือนจริง (Virtual world) 

เป็นการจำลองสถานการณ์การใช้วิถีชีวิตบนพื้นฐานเทคโนโลยี  และปัญญาประดิษฐ์ สภาพสังคม
เปลี่ยนไปจากเดิม ทุกคนมีความเป็นปัจเจกมากขึ้น ผู้คนอาศัยในอพาร์ทเมนท์ที่ขนาดเล็กลง ขนาดครัวเรือนเล็ก
ลง ทุกครัวเรือนมีอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง ประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทาง มีดังนี้  

1. นโยบายรัฐบาล: ให้ความสำคัญกับการผลักดันนวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่งเสริมบริษัทต่าง ๆ ให้มี
การทดสอบเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีการร่วมลงทุนระหว่างประเทศมากขึ้น มีการจัดตั้งกองทุนระหว่าง
ประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยง และมีการผลักดันการเป็นผู้นำด้ านเทคโนโลยี เปรียบเสมือนเป็น 
“Silicon Valley of the East” 
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2. รูปแบบการเดินทาง: มีการพัฒนารูปแบบการเดินทางที่รองรับความเป็นปัจเจกชนมากขึ้น เช่น การ
เดินทางด้วย PMDs การพัฒนายานยนต์ไร้คนขับ ยานพาหนะมีขนาดเล็กลงอาจเพียงพอสำหรับคน   
2 คนและพื้นที ่ที ่สามารถทำงานภายในยานพาหนะได้ มีที ่ชาร์จแบตเตอรี่ มีช่องจราจรเฉพาะ
ยานพาหนะแบบพิเศษ เป็นต้น  

3. ชีวิตและรูปแบบการทำงาน: คนไม่จำเป็นต้องมีการเดินทางไปทำงาน ไปเรียน หรือไปซื้อของเหมือน
ในอดีต เราสามารถใช้เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารไปยังอีกที่หนึ่งแทนการเดินทางด้วยตนเอง ผ่าน
ระบบออนไลน์ หรือโฮโลแกรม เป็นต้น 

4. การขนส่งสินค้าภายในเมือง: มีการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ระบบ AI สามารถทำนาย
พฤติกรรมการซื้อสินค้าได้แม่นยำขึ้น และสินค้าถูกลำเลียงไปส่งผู้รับแบบอัตโนมัติ หรืออาจมีการใช้โด
รนส่งสินค้าเป็นรูปแบบหลักของการขนส่ง 

ฉากทัศน์โลกเสมือนจริงนี้ จะทำให้ระยะในการเดินทางลดลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากคนใช้เวลาอยู่ในโลก
เสมือนจริงมากกว่าการเดินทางไปทำภารกิจด้วยตนเอง ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ผู้สูงอายุ และผู้พิการมีโอกาส
ทำงานได้เทียบเท่ากับคนทั่วไป แต่มีความเสี่ยงที่ความสัมพันธ์ในสังคมจะลดน้อยลง การท่องเที่ยวลดลง การจ้าง
งานลดลง เนื่องจาก AI เข้ามาทำงานแทนที่คน ร้านค้าปลีกจะลดลง เนื่องจากถูกแทนที่ด้วยคลังสินค้าและมีการ
ขนส่งและการทำงานด้วยหุ่นยนต์ รัฐมีการกำหนดกฎระเบียบเพ่ือดูแลระบบคมนาคมขนส่งแบบอัจฉริยะให้มีการ
ทำงานอย่างราบรื่น และอาจมีนโยบาย 'POD everything' รวมทั้งมีการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่มากขึ้น  

 

ภาพที่ 3 การจำลองฉากทัศน์แบบโลกเสมือนจริง หรือ Virtual world 
ที่มา: Emerald Publishing (2019) 
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สรุป 

จากการจำลองสถานการณ์ฉากทัศน์ทั้งแบบโลกแห่งการแบ่งปัน หรือ Shared world และโลกเสมือน
จริง หรือ Virtual world ทั้งสองสถานการณ์นี้มีความเหมือนกันตรงที่รัฐบาลเป็นผู้มีบทบาทในการกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาเทคโนโลยีการเดินทางให้เหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวัน และการส่งเสริมการเดินทางร่วมกัน 
สำหรับความแตกต่างระหว่างฉากทัศน์ สถานการณ์ของโลกแห่งการแบ่งปันจะเน้นความเป็นอยู่ของชุมชนให้มี
ความสะดวกปลอดภัย และรวดเร็ว แต่สำหรับฉากทัศน์โลกเสมือนจริง จะมีความเป็นจินตนาการมากกว่าความ
เป็นจริงในปัจจุบันมาก  

2.2) ฉากทัศน์อนาคตการเคลื่อนที่ของจีน ในปี 2030 
การกำหนดแนวคิดการเดินทางในอนาคตของจีนมีความจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจาก

ประเทศจีนมีประชากรอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงการรองรับระบบโครงสร้างด้านการเดินทาง
ให้เพียงพอ การศึกษาในครั้งนี้ได้กำหนดฉากทัศน์ขึ้นมา 2 สถานการณ ์ภายใต้บรบิท 4 ด้าน ได้แก ่ด้านประชากร 
เศรษฐศาสตร์ พลังงาน และข้อจำกัดของระบบขนส่ง โดยมีปัจจัยย่อยแต่ละด้าน ดังนี้ 

1) ด้านประชากร ประกอบด้วย จำนวนประชากร การกระจายตัวของจำนวนประชากร ระยะการเดินทาง
โดยเฉลี่ยของประชากร และประเภทที่อยู่อาศัย 

2) ด้านเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย การเติบโตทางเศรษฐกิจ สัดส่วนการผลิต การกระจายรายได้ 
แรงงาน การผลิตยานยนต์ภายในประเทศ และสัดส่วน GDP ของภาคระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการขนส่ง 

3) ด้านพลังงาน ประกอบด้วย ราคาน้ำมัน ปริมาณการใช้น้ำมัน ระบบลดมลพิษทางอากาศ ระบบไฮบริด 
และยานยนต์แบบ Electric Two-Wheelers (E-2Ws) 

4) ด้านข้อจำกัดของระบบคมนาคมขนส่ง ประกอบด้วย ข้อจำกัดด้านการขับขี่ การเป็นเจ้าของระบบส่ง
สาธารณะ ความสะดวกสบายของรถไฟระหว่างเมือง การรองรับการเดินทางทางอากาศ การจัดการที่จอดรถ การ
บริการรถยนต์หรือแท็กซี่ร่วมกัน และการส่งเสริมการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์  

 
ฉากทัศน์ที่ 1:  การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ หรือ The great reset  

 ปี 2030 จีนเข้าใกล้ความเป็นประเทศพัฒนาแล้ว มีการปฏิรูปนโยบายและมาตรการต่าง ๆ บนพื้นฐาน
ทางการตลาดมาขับเคลื่อน และลดการพึ่งพาทางระบบเศรษฐกิจ แม้ว่าที่ผ่านมาสภาพเศรษฐกิจจะชะลอตัวจาก
ระดับสูงมาอยู่ระดับปานกลาง มีการเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้นเพียง 6-7 % แต่ก็ยังไม่ถึงกับหยุดชะงักลงทันที มีผู้
ขับขี่ถือครองรถยนต์ส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง ประมาณ 240 คันต่อประชากร 1,000 คนต่อปี ภายในป ี2030 และ
แม้ว่าหลายเมืองมีข้อจำกัดหลายอย่าง อาทิ ปัญหาที่จอดรถ ความแออัดของปริมาณจราจร ความต้องการในการ
เดินทางมีระยะไกลขึ้น หรือค่าน้ำมันอาจจะมีราคาสูงถึง 100 ดอลลาห์ต่อบาเรล จีนจะยังคงเป็นผู้ผลิตรถยนต์ราย
ใหญ่ของโลก และยังสามารถส่งออกไปจำหน่ายต่างชาติได้อย่างคล่องตัวรวมทั้งยังสามารถผลิตรถยนต์ได้ตรงตาม
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ความต้องการของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ ยังสามารถมีรายได้เพิ่มจากการเก็บภาษีเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งคุณภาพทางอากาศและแหล่งน้ำได้    

 

ฉากทัศน์ที่ 2 การเติบโตอย่างเชื่องช้า หรือ Slowing but growing 
ภายในปี 2030 จีนจะประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจถดถอยลงประมาณ 14 % มี

ภาระหนี้สินขั้นสูง ไม่มั่นคง ไม่สามารถปล่อยกู้กรณีไม่มีผลตอบแทนแก่แหล่งทุน มีปัญหาทุจริตคอรัปชันอย่าง
ต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ เนื่องจากบริษัทใหม่ ๆ อยู่ในช่วงวิกฤตในการระดมทุนในการ
ตั้งตัว การลงทุนร่วมกับต่างชาติซบเซา มีปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมาก รายได้เฉลี่ยต่อ
ประชากรต่ำกว่าที่เคยเป็นมา แต่อุปสงค์การท่องเที่ยวยังคงอยู่ได้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับอุตสาหกรรม
ผลิตยานยนต์ แต่อาจมีการผลิตในระดับต่ำลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ มีโอกาสที่ผู้ขับขี่จะเป็นเจ้าของรถยนต์ส่วน
บุคคลเพียง 185 คันต่อประชากร 1,000 คน ราคาน้ำมนัอาจอยู่ที่ราคา 100 ดอลลาห์ต่อบาเรล แต่ประชาชนก็ยัง
มั่นใจว่าพวกเขาสามารถดำเนินการต่าง ๆ ต่อไปได ้ 

 

ภาพที่ 4  ฉากทัศน์ท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ หรือ The great reset 
ที่มา: Liisa Ecola (2015) 
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ภาพที่ 5 ฉากทัศน์ท่ี 2 การเติบโตอย่างเชื่องช้า หรือ Slowing but growing 
ที่มา: Liisa Ecola (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

บทท่ี 2 การกวาดสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับอนาคตการเดินทางในเมือง 

  
เนื้อหาในบทนี้จะนำเสนอแนวโน้ม (trend) และปัจจัยขับเคลื่อน (driver) สำคัญที่มีผลต่ออนาคตการเดินทาง
ในมหานครกรุงเทพ ด้วยวิธีการการทบทวนวรรณกรรม (literature review) ในฐานข้อมูลที่เก็บรวมรวมข้อมูล
ที่เก่ียวข้องกับการเดินทาง ทั้งบทความในวารสารวิชาการ นิตยสาร รายงานของรัฐบาลและองค์กร ข่าวและสิ่ง
ตีพิมพ์อื่น ๆ ทั้งในรูปแบบกระดาษและแบบดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้ทางอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงวิเคราะห์
พลวัตของระบบการเดินทางเพ่ือเลือกปัจจัยสำคัญสำหรับคาดการณ์อนาคตการเดินทางในมหานครกรุงเทพใน
บทต่อไป 

 

2.1 แนวโน้ม (trend) ด้านการเดินทางในมหานครกรุงเทพ 

ผลจากการทบทวนแนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปแนวโน้มการเดินทางในภาคมหา
นครที่สำคัญ ได้ดังนี้ 

1. รถติดมากขึ้น แม้ว่าสัดส่วนการเดินทางด้วยรถส่วนตัวจะลดลงเมื่อเทียบกับการเดินทางรูปแบบอ่ืน ๆ 
ในอนาคต (69% ในปี 2561 ลดเหลือ 61% ในปี 2585) แต่ปริมาณการเดินทางด้วยรถส่วนตัวยังคง
เพ่ิมขึ้น (22 ล้านเที่ยวต่อวัน ในปี 2561 เพ่ิมเป็น 24 ล้านเที่ยวต่อวัน ในปี 2585)  พร้อมกับการสร้าง
รถไฟฟ้าที่ครอบคลุมมากขึ้น ถือเป็นแนวโน้มสำคัญของการเดินทางในกรุงเทพมหานคร ข้อมูลจาก
แบบจำลองระดับมหานครกรุงเทพ(eBUM) ระบุว่า ในอนาคตปริมาณการเดินทางด้วยรถยนต์ยังคง
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (14 ล้านเที่ยวต่อวัน ในปี 2561 เพิ่มเป็น 19 ล้านเที่ยวต่อวัน ในปี 2585) 
ในขณะที่โครงข่ายถนนมีอยู่เท่าเดิม ในขณะที่การเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ส่วนตัวลดลงเกือบ
ครึ่งหนึ่ง (8 ล้านเที่ยวต่อวัน ในปี 2561 ลดเหลือ 5 ล้านเที่ยวต่อวัน ในปี 2585) จึงมีแนวโน้มว่ารถจะ
ติดมากขึ้นในอนาคต โดยมีสาเหตุจาก  

• จำนวนรถยนต์เพิ่มขึ้น สถิติการจดทะเบียนรถยนต์ยังคงเพิ่มสูงขึ้น แต่คนรุ่นใหม่ไม่นิยมซื้อ
รถยนต์ ในอนาคตหากมีการพัฒนารถยนต์ไร้คนขับ (autonomous vehicle) จำเป็นอย่าง
ยิ่งต้องมีการลงทุนด้านระบบโครงข่ายถนนจำนวนมากในภาคมหานคร เพ่ือรองรับเทคโนโลยี
ด้านการขนส่งประเภทนี้ 

• จำนวนรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกัน สถิติการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ยังคงเพ่ิม
สูงขึ้น ในปัจจุบันมีจำนวนรถจักรยานยนต์มากกว่ารถยนต์ แต่จะเป็นรถจักรยานยนต์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จากการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการขนส่งตามแนวคิด Green 
mobility ทั้งนี้ การใช้งานรถจักรยานยนต์ในอนาคตจะเป็นบริการขนส่งคนและสินค้าผ่าน
แอปพลิเคชันมากกว่าการใช้งานเพ่ือเดินทางไปทำงานเหมือนในปัจจุบัน 
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2. การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น จากการคาดการณ์พบว่า สัดส่วนการเดินทางด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะในภาคมหานครกรุงเทพเพิ่มขึ้นในอนาคต (10% ในปี 2561 เพิ่มเป็น 16% ใน
ปี 2585) โดยเกิดจาก 

• จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ข้อมูลสถิติจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS และ MRT มี
แนวโน้มเพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง ข้อมูลจากแบบจำลองระดับมหานครกรุงเทพ(eBUM) 
คาดการณ์ว่าในอนาคตจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นจาก 1.2 ล้านคน-เที่ยว/วัน ในปี 
2561 เป็น 5.2 ล้านคน-เที่ยว/วัน ในปี 2585 

• จำนวนผู้โดยสารรถเมล์ของ ขสมก. เพิ่มขึ้น ในปัจจุบันผู้โดยสารรถเมล์บางส่วนเปลี่ยน
รูปแบบการเดินทางมาเป็นรถไฟฟ้าหรือรถตู้ สะท้อนว่าคนย้ายมาอยู่เมืองชั้นกลางและ
ชั้นนอกบริเวณชานเมืองมากขึ้น แต่ในอนาคตผู้โดยสารรถเมล์จะเพิ่มขึ้นจาก 7.8 ล้านคน-
เที่ยว/วัน ในปี 2561 เป็น 10.4 ล้านคน-เที่ยว/วัน ในปี 2585 

• จำนวนผู้ให้บริการ ride-hailing เพิ่มขึ้น การเติบโตของธุรกิจรถร่วมโดยสาร (ride-hailing 
service) ธุรกิจ delivery service และธุรกิจออนไลน์ ทำให้จำนวนผู้ให้บริการ ride-hailing 
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

• จำนวนผู ้ใช้รถตู ้โดยสารลดลง ข้อมูลจากแบบจำลองระดับมหานครกรุงเทพ(eBUM) 
คาดการณ์ว่าในอนาคตจำนวนผู้โดยสารรถตู้จะลดลงจาก 6.2 แสนคน-เที่ยว/วัน ในปี 2561 
เป็น 2.5 แสนคน-เที่ยว/วัน ในปี 2585 

3. การเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ (non-motorised transport) เพิ่มมากขึ้น ภายหลังจากการ
พัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง ก็มีการพัฒนาเมืองเพ่ือส่งเสริมการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าให้เพ่ิมมาก
ขึ้น 

• จำนวนคนเดินเท้าเพิ ่มขึ ้น การออกแบบเพื ่อส่งเสริมบรรยากาศการเดิน (walkable 
environment) ได้รับความนิยมมากขึ้นตามย่านท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมการ
พัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าด้วยแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบ
สถานี หรือ TOD คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พักอาศัยในคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้า
เพ่ือเดินทางรถไฟฟ้า ทำให้คนเดินเท้ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  

• คนเดินเท้าในระยะทางสั ้นลง การเดินทางด้วยอุปกรณ์เคลื ่อนที ่ส่วนบุคคล (Personal 
Mobility Devices: PMDs) เริ่มได้รับความนิยมในคนรุ่นใหม่ ทำให้ระยะเดินเท้าของคนสั้น
ลง โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยใกล้สถานีรถไฟฟ้ามีแนวโน้มจะเดินในรัศมีไม่เกิน 500 เมตร หากเกิน
ระยะ 500 เมตร จะเดินทางด้วยรูปแบบอื่น เช่น รถจักรยานยนต์รับจ้างหรือ PMDs ทั้งนี้ 
ต้องมีกฎหมายมารองรับ เนื่องจากเป็นยานพาหนะที่มีอันตรายทั้งต่อผู้ใช้และคนเดินเท้า ใน
ปัจจุบันเมืองหลายแห่งในโลกออกกฎหมายควบคุมการใช้ยานพาหนะกลุ่มนี้ 
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2.2 ปัจจัยขับเคลื่อน (driver) สำคัญที่มีผลต่ออนาคตการเดินทางในมหานครกรุงเทพ 

เมืองเป็นพื้นที่ที่มีบริบทของการพัฒนาทั้งใช้เชิงเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การเมือง 
และคุณค่าทางสังคมที่มีความซับซ้อนและมีความไม่แน่นอนสูง  การวิจัยอนาคตการเดินทางของคนเมืองจึง
จำเป็นต้องมีการสำรวจสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่คาดว่าจะมีผลทำให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงเชิง
ระบบต่อภาพอนาคตของการเดินทาง โดยสรุปปัจจัยสำคัญที่จะมีผลต่อการเดินทางในมหานครกรุงเทพใน
อนาคต ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 10 สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก (STEEPV) ที่คาดว่าจะมผีลต่อภาพอนาคตของการเดินทางในมหานคร
กรุงเทพ 

ลำดับ สภาพแวดล้อม สัญญาณ 
1 สังคม (Social)  - ปัจเจกนิยม (individualism) 

- สังคมผู้สูงอายุ (aging society) 
- กระบวนการเป็นเมือง (urbanization) 
- การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง (rise of middle-class) 
- การทำงานของคนรุ่นใหม่ Gen Y 
- สังคมคนโสด 
- มนุษย์คอนโด 
- ค่านิยมในการครอบครองยานพาหนะ 

2 เทคโนโลยี (Technological) - เทคโนโลยีดิจิทัล  
- ยานยนต์ไร้คนขับ (autonomous vehicle) 
- ยานยนต์ไฟฟ้า (E-vehicle) 
- การขนส่งโดรน (last-mile delivery) 
- ยานพาหนะสำหรับคนเดียว (Personal Mobility Devices: PMDs)  
- การเชื่อมข้อมูลกับยานพาหนะ (connected vehicle) 
- Internet of Things (IOT) 
- บริการบูรณาการการขนส่ง (Mobility as a Service: MaaS) 
- เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (virtual reality technology) 
- ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)  
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ตารางที่ 10 สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก (STEEPV) ที่คาดว่าจะมผีลต่อภาพอนาคตของการเดินทางในมหานคร
กรุงเทพ (ต่อ) 

ลำดับ สภาพแวดล้อม สัญญาณ 
3 สิ่งแวดล้อม (Environmental) - ภาวะโลกร้อน (climate change) 

- มลพิษทางอากาศ PM 2.5 
- การขยายตัวตามแนวราบของเมือง (urban sprawl) 
- การเคลื่อนที่สีเขียว (green mobility) 
- ปัญหารถติด 

4 เศรษฐกิจ (Economic) - โลกาภิวัฒน์ (globalization) 
- gig economy 
- E-commerce 
- sharing economy 
- การเติบโตของภาคการท่องเท่ียว 

5 การเมือง (Political) - กฎหมายรองรับบริการรถร่วมโดยสาร 
- กฎหมายรองรับยานยนต์ไร้คนขับ 
- นโยบายประเทศเร่ืองยานยนต์ไฟฟ้า 
- ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
- ผังภาคมหานคร 
- แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตมหานครกรุงเทพ(พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 

2 (M-Map 2 Blueprint) 
6 คุณค่า (Values) - ค่านิยมด้านการครอบครองรถ 

- ความตื่นตัวทางสิ่งแวดล้อม (environmental awareness) 

 

2.2.1 การกวาดสัญญาณระดับโลก 

ภาพรวมของแนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนในระดับโลก (mega trend) ที่มีผลต่ออนาคตการเดินทางของ
คนเมืองสามารถสรุปโดยคร่าวได้ดังนี้ 

ปัจจัยด้านสังคมและประชากร 

การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรที่สำคัญ ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การย้ายถิ่น
ฐานเข้าสู่เมือง การเข้าสู่สังคมสูงอายุ ขนาดและรูปแบบครัวเรือนที่เล็กลงและครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น การเดินทาง
เพื่อทำงานและเพื่อการท่องเที่ยว ประชากรที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในระดับชนชั้นกลางก็เพิ่มมาก
ขึ้นทั่วโลกจึงเป็นกลุ่มคนสำคัญทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  แนวโน้มด้านประชากรที่กล่าวมานี้เกิดขึ้น
ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน จึงนับเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ
ที่จะมีผลต่อภาพอนาคตการเดินทางของคนเมือง 

การเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิตที่ชัดเจนมากในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาคือ คนทั่วโลกมีวิถีชีวิตที่ผูกติดกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น จนแทบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของผู้คนจำนวนมาก ทำให้เกิดการเชื่อมต่อด้านข้อมูล
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ข่าวสารต่าง ๆ ได้มากขึ้นและได้อย่างปัจจุบันทันด่วน ทำให้สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องยึดติดกับตำแหน่งที่
ทำงานเหมือนแต่ก่อน  แนวโน้มนี้เกิดขึ้นทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย  

ปัจจัยเสี่ยงขนาดใหญ่ในระดับโลก คือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ทั้งโรคที่กลับมาระบาดใหม่ เช่น 
วัณโรค และโรคที่เพิ่งค้นพบและแพร่หลายสู่คนอย่างรวดเร็ว เช่น การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า เป็นต้น แนวโน้มและ
ปัจจัยขับเคลื่อนนี้สัมพันธ์โดยตรงกับการที่มนุษย์ในปัจจุบันย้ายถิ่นและเดินทางไปทั่วโลก จึงทำให้โรคติดต่อ
เหล่านี้สามารถแพร่ขยายไปได้ในวงกว้างและอย่างรวดเร็วกว่าเมื่อ 20 ปีก่อน ประเทศไทยเอง โดยเฉพาะมหานคร
กรุงเทพ ก็เป็นทั้งหมุดหมายและจุดเปลี่ยนถ่ายในการเดินทางของนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจจำนวนหลายสิบล้าน
คนจากทั่วโลก ความเสี่ยงด้านการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจึงมาพร้อมกับบทบาทด้านการท่องเที่ยวและการ
เชื่อมต่อของเมือง 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 

งานเขียนและงานคาดการณ์ภาพการเคลื่อนที่ในอนาคตจำนวนมากให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่มีความเป็นไปได้ที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการเดินทางของผู้คนในเมือง กลุ่ม
เทคโนโลยีที่เชื่อกันว่าน่าจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการเดินทางของผู้คนในอนาคต คือ การใช้โดรนและการ
พัฒนายานยนต์ไร้คนขับ (autonomous vehicles)  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (internet of things) โครงสร้าง
พื้นฐานอัจฉริยะ (smart infrastructure ) ซึ่งรวมไปถึงระบบขนส่งอัจฉริยะ (intelligent transport systems)  
จึงมีการตั้งคำถามถึงนัยด้านจริยธรรมและด้านสังคมของการใช้เทคโนโลยีทันสมัยเหล่านี้ 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและแพลตฟอร์ม (platform) กลายเป็นแรงผลักดันทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนวิถี
การผลิต การบริการและการบริโภคของผู้คนจำนวนมาก พร้อมกันนี้ แนวคิดเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (sharing 
economy) ก็ได้รับความนิยมมากขึ้น ธุรกิจแทบทุกสาขาได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีดิสรัปชัน (disruption) 
ไม่ว่าจะด้านผลิตอุตสาหกรรม การเงิน การศึกษา รวมถึงการขนส่งเดินทางและโลจิสติกส์ 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

ในรายงานการประเมินความเสี่ยงระดับโลกโดย World Economic Forum เมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา 
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ถือว่ามีความเสี่ยงมากที่สุด ทั้งในด้านผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และในด้าน
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น โดยเกี่ยวข้องอย่างมากกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก ความเสี่ยงระดับ
โลกนี้ย่อมเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลต่อภาพอนาคตการเดินทางของคนเมืองในอีก 20 ปีข้างหน้า The New York 
Times ได้เผยแพร่ผลการวิจัยที่เสนอว่า หลายเมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลจะประสบกับภาวะระดับน้ำทะเล
สูงขึ้น (sea-level rise) ซึ่งจะมีผลต่อการการเดินทางในอนาคต  ภาคมหากรุงเทพมหานครก็เป็นหนึ่งในเมืองที่
ตั้งอยู่ต่อเนื่องกันในพ้ืนที่ชายฝั่งตอนบนของอ่าวไทย   
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ปัจจัยด้านนโยบายและการเมือง 

แนวคิดในการดำเนินนโยบายสาธารณะก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตามบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองที่เปลี่ยนไป แนวคิดการโอนกิจการของรัฐให้เอกชนดำเนินการ (privatization) อาจได้รับการคัดค้านและ
ต่อต้านอยู่เสมอ และมีบางช่วงที่ลดความนิยมไป แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านทรัพยากรของรัฐ การลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่จำนวนมาก จึงต้องใช้แนวทางการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (public-private 
partnerships) ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในประเทศไทยคือการสร้างทางด่วน รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน เป็นต้น นอกจากนี้ 
แนวคิดกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น โดยเฉพาะในการบริหารจัดการเมือง ยังคงมีอยู่และได้รับการสนับสนุนและ
ผลักดันอยู่ทั่วไป  

 

2.2.2  การกวาดสัญญาณระดับประเทศ 

รูปแบบการเดินทางของคนในมหานครกรุงเทพก็ปรับเปลี่ยนไปตามการปรับเปลี่ยนไปตามพลวัตของ
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ซึ่งนับวันดูเหมือนว่าจะมีวิถีที่
ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากขึ้น จากการกวาดสัญญานแนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนต่าง ๆ ใน
ระดับประเทศ ปัจจัยสำคัญที่คณะผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะมีผลกระทบอย่างมากต่อภาพอนาคตทางเลือกการเดินทางใน
มหานครแห่งนี้ ดังต่อไปนี้ 

 1) กระบวนการเป็นเมือง (urbanization)  
 - การเพิ่มขึ้นของประชากรในภาคมหานคร จะทำให้ปริมาณการเดินทางเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ผลการ
คาดประมาณประชากรมหานครกรุงเทพในอนาคต พ.ศ. 2580 พบว่า ในภาพรวมของภาคมหานครกรุงเทพมี
จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นจาก 14.9 ล้านคน ใน พ.ศ. 2560 เป็น 19 ล้านคน ใน พ.ศ. 2580 โดยจำนวนประชากร
ในกรุงเทพมหานครมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 8 ล้านคน ใน พ.ศ. 2560 เป็น 8.8 ล้านคน ใน พ.ศ. 2580 ในขณะที่
ประชากรในจังหวัดปริมณฑลมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใน พ.ศ. 2560 จังหวัดปริมณฑลมีประชากรรวม
ทั้งสิ้น 6.7 ล้านคน และเพิ่มเป็นจำนวน 10.3 ล้านคนใน พ.ศ. 2580 (กรมโยธาธิการและผังเมือง, ร่างรายงาน
การศึกษาฉบับสุดท้าย โครงการวางผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, 2562) เป็นการเพิ่มขึ้นในพื้นที่ชาน
เมืองที่ทำให้ปริมาณการเดินทางเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต  

 - การขยายตัวในแนวราบ (urban sprawl) ของมหานครกรุงเทพ จะทำให้คนเมืองต้องเดินทางไกลมาก
ขึ้น ใช้เวลาในการเดินทางนานขึ้น จากการวิเคราะห์ด้วยระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) พบว่า การใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทตัวเมืองและย่านการค้า มีการขยายตัวต่อเนื่องเต็มพื้นที่ไปทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร ตาม
แนวถนนพหลโยธินไปถึงจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี ขยายตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวถนน
สุขุมวิทต่อเนื่องกับพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการและแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว (BTS) ในส่วนพื้นที่ฝั่งตะวันตก
ขยายตัวตามแนวถนนสายหลัก คือ ถนนบรมราชชนนี ถนนเพชรเกษม และถนนธนบุรี-ปากท่อ (กรมโยธาธิการ
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และผังเมือง, ร่างรายงานการศึกษาฉบับสุดท้าย โครงการวางผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, 2562) แหล่ง
งานยังคงกระจุกตัวในเมืองชั้นใน ในขณะที่แหล่งที่พักอาศัยยิ่งขยายตัวออกไปในพื้นที่ชานเมือง ไม่มีความสมดุล
ระหว่างแหล่งงานและที่อยู่อาศัย (job and housing balance) ไม่สามารถพัฒนาให้เกิดย่านศูนย์กลางรอง 
(multi-zone district) คนไม่สามารถทำงานอยู่ใกล้ที่บ้านได้ เกิดการเดินทางข้ามโซน ทำให้เกิดปัญหาสำคัญ
ตามมา คือ ปัญหาการจราจร เนื่องจากความไร้ประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของระบบขนส่งสาธารณะ ทำ
ให้คนส่วนหนึ่งต้องเดินทางด้วยรถส่วนตัว ปัญหารถติดจึงเป็นปัญหาหลักที่ลดทอนคุณภาพชีวิตของคนในภาค
มหานครทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

ผลกระทบต่อการเดินทางในมหานครกรุงเทพ  

การเพิ่มขึ้นของประชากรในภาคมหานครจะทำให้ปริมาณการเดินทางเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต หากการ
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จะทำให้การเดินทางด้วยรถส่วนตัวเพิ ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ที่มีความสะดวกรวดเร็วกว่ารถยนต์ในช่วงเวลาเร่งด่วน  

การขยายตัวในแนวราบจะทำให้การเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งการเดินทาง
ด้วยรถจักรยานยนต์ส่วนตัวเนื่องจากการเดินทางระยะไกลทำให้เวลาและราคาในการเดินทางเพ่ิมข้ึน และการ
ใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างเนื่องจากเป็นระบบขนส่งรองในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในพ้ืนที่
ชานเมือง 

 2) การพัฒนาพื้นที่เมืองรองรับระบบขนส่งมวลชนทางราง (rail-based development) 

  กรุงเทพมหานครเป็นเมืองรถติดระดับโลก การจราจรติดขัดเป็นอันดับที่ 12 ของโลก เป็นอันดับที่ 1 
ของเอเชีย และสถานการณ์มีแนวโน้มว่าจะไม่คลี่คลายเพราะจำนวนรถยนต์ที่จดทะเบียนยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง 
ภาครัฐพยายามแก้ไขปัญหาด้วยการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ทำให้เกิดการพัฒนาเมืองไปตามแนว
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมากขึ้น แทนที่การพัฒนาเมืองไปตามถนนในรูปแบบเดิมเหมือนที่ผ่านมา 

- ผังภาคมหานครและผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ผังภาคมหานคร พ.ศ. 2580 กำหนดวิสัยทัศน์ “ภาค
มหานครที่มีศักยภาพในการแข่งขัน เป็นเมืองที่น่าอยู่ และพัฒนาอย่างยั่งยืน A competitive, livable, and 
sustainable region” โดยเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่งเน้นการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอต่อ
การดำรงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การควบคุม
การใช้ประโยชน์ที่ดินของภาคมหานครนับเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการสร้างสรรค์เมืองที่น่าอยู่และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการควบคุมการขยายตัวของพ้ืนที่เมืองให้อยู่ในพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและ
มีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน ตามแนวคิดเมืองกระชับ (Compact city) จะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด
และช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้อาศัยในภาค
มหานคร  
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  เป้าหมายของการพัฒนาด้านโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภาคมหานครกรุงเทพคือ การพัฒนาการขนส่ง
ทุกรูปแบบให้สัมพันธ์กับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน (mass transit) สนับสนุนการคมนาคมขนส่งระหว่าง
พื้นที่ภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับปริมาณความต้องการของผู้โดยสารและการ
ขนส่งสินค้าได้ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ที่คาดว่า
จะประกาศใช้ได้ใน พ.ศ. 2563 ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง โดยใช้แนวคิดการ
พัฒนาในลักษณะที่เป็นเมืองกระชับ (Compact city) โดยส่งเสริมการพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับการพัฒนา
โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางราง อีกทั้ง วางแผนเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน ในร่างผังเมืองรวมกรุงเทพฯ จึงกำหนดแนวคิดในการใช้ ประโยชน์ที่ดิน โดย
มุ่งเน้นทั้งด้านการพัฒนาย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากและหนาแน่นปานกลางในพื้นที่การให้บริการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน การพัฒนาย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยบริเวณชานเมือง การพัฒนาย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลาง
เมือง (Central Business District หรือ CBD) การพัฒนาย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางรอง (Sub CBD) การ
พัฒนาบริเวณพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจร (TOD) การพัฒนาบริเวณศูนย์คมนาคม (intermodal) การพัฒนา
ย่านพาณิชยกรรมศูนย์ชุมชนชานเมือง (sub center) เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างแหล่งงานและที่อยู่อาศัย 
(job-housing balance) 

- การออกแบบภูมิทัศน์ด้านการเคลื่อนที่ภายในเมือง (urban mobility landscape) กระแสการพัฒนา
พ้ืนที่รอบสถานีระบบขนส่งมวลชนทางราง หรือ TOD ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนว
รถไฟฟ้า BTS และ MRT มีการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัยและ พาณิชยกรรมที่มีความหนาแน่นสูง 
เช่น คอนโดมิเนียม สำนักงาน และศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ย้ายมากระจุกตัวอยู่ในแนว
รถไฟฟ้า จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระแสการออกแบบเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเดิน 
(walkable environment) ได้รับความสนใจมากข้ึนในการพัฒนาเมือง ในกรุงเทพมหานครก็มีการผลักดันให้เกิด
โครงการพัฒนาที่สนับสนุนให้เกิดการเดินเท้าในย่านต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่นประสบความสำเร็จอย่างสูงในการลด
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และให้คนเมืองเดินบนทางเท้าที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างปลอดภัย ควบคู่กันไปกับการ
ส่งเสริมการเดินทางโดยไม่ใช้รถยนต์ รัฐอาจจะต้องทำให้การครอบครอง และใช้รถยนต์สะท้อนต้นทุนทางสังคมที่
เกิดขึ้นจากรถยนต์แต่ละคันอย่างแท้จริง อย่างที่เห็นกันในหลายประเทศ โดยการขึ้นอัตราภาษีรายปีหรือใช้อัตรา
ขั้นบันได เป็นต้น (สถาบันการขนส่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562) 

 ผลกระทบต่อการเดินทางในมหานครกรุงเทพ การพัฒนาเมืองกระชับจะทำให้เกิดการเดินทางระยะ
สั้น จะทำให้การเดินทางด้วยรถส่วนตัวมีแนวโน้มลดลง คนเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งมวลชนมากขึ้น การ
ออกแบบย่านให้เดินได้ในพื้นที่เมืองชั้นในหรือตามแนวระบบขนส่งมวลชนทางราง จะช่วยลดการเดินทางด้วย
ยานพาหนะแบบมีเครื ่องยนต์  การเดินเท้าและจักรยานจะเพิ ่มขึ ้น  แต่อย่างไรก็ดี  การเดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์รับจ้างก็ยังสำคัญในฐานะเป็นระบบขนส่งรองสำหรับการเดินทางด้วยรถไฟในพื้นที่ที่เป็น
ซุปเปอร์บล็อก 
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 3) การบูรณาการระบบขนส่งสาธารณะ (integrated-transportation system) 
 - แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตมหานครกรุงเทพ(พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 (M-Map 2 
Blueprint) มีวิสัยทัศน์ “มุ่งสร้างสังคมการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมือง
อย่างยั่งยืน” ทั้งนี้ ทิศทางและนโยบายการพัฒนาแผน M-MAP 2 ประกอบด้วย 5 นโยบายหลัก คือ (1) เพ่ือ
บรรเทาการจราจรติดขัดในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโครงข่ายรถไฟใน
ภาพรวมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลให้มีประสิทธิภาพ (3) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าถึงสถานี 
(4) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และ (5) เพื่อเพิ่มการเข้าถึงสนามบิน (global 
gateways) 
  ทั้งนี้ ใน พ.ศ. 2566 เป็นเป้าหมายแห่งความสำเร็จของกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาโครงข่าย
รถไฟฟ้าตามแผนแม่บทระยะที่ 1 (M-Map1) ซึ่งจะทำให้มีเส้นทางรถไฟฟ้าในเขตมหานครกรุงเทพยาวรวมกัน
เป็น 464 กิโลเมตร มีเป้าหมายหลักในส่งเสริมการเดินทางและเปลี่ยนเมืองกรุงเทพฯ เป็นมหานครระบบราง
อย่างเต็มรูปแบบ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) คาดการณ์ว่าเมื่อเปิดให้บริการครบ
ทุกเส้นทางตามแผนแม่บทระยะที่ 1 จะนำไปสู่การเปลี่ยนเมือง ให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งการเคลื่อนไหวด้วย
ระบบราง ที่เน้นให้ประชาชนเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย โดยจะ
เพิ่มสัดส่วนผู้ใช้รถไฟฟ้าจากปัจจุบันประมาณ 1 ล้านเที่ยวคน/วัน เป็น 5 ล้านเที่ยวคน/วัน จ ะทำให้การ
เดินทางในสัดส่วนของระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มีสัดส่วนอยู่ที่ 30% เป็น 50% แต่สัดส่วน
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะควรจะต้องอยู่ที่ 60% จึงจะทำให้เมืองน่าอยู่ จึงต้องมีการปรับปรุง
ระบบขนส่งสาธารณะด้านอื่น ๆ ควบคู่ไปพร้อมกัน รวมถึงการปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ที่ต้องปรับระยะทางใหส้ั้น
ลงด้วย  
  และเม่ือโครงข่ายรถไฟฟ้าระยะที่ 1 เสร็จสมบูรณ์ จะสามารถเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับรถยนต์ส่วนตัวที่จะ
เข้ามาในเขตเมืองชั้นในที่มีปัญหาการจราจรติดขัดได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมให้คนหันมาใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะกันมากขึ้น ยังจะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดได้ ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะนำรายได้จาก
การเก็บค่าใช ้จ ่ายสำหรับรถยนต์ส่วนตัวไปสนับสนุนระบบการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะได้ด้วย 

(Nopphawhan Techasanee, 2019)  
 อย่างไรก็ดี แม้ว่ารถไฟฟ้าจะกลายเป็นระบบโครงข่ายคมนาคมที่ช่วยให้การเดินทางในมหานคร
กรุงเทพมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ราคาค่าโดยสารแพงเกินไปสำหรับผู้มีรายได้น้อย ผลการศึกษาของ 
TDRI เรื่องการเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายระบบขนส่งสาธารณะรอบมหานครกรุงเทพโดยพบข้อมูลว่า ค่า
รถไฟฟ้าในภาคมหานครเมื่อวัดตามอำนาจดัชนีการซื้อ (Purchasing Power Parity : PPP) พบว่า มีราคา
ค่อนข้างสูงหรือเฉลี่ยราว 28.30 บาท/เที่ยว สูงกว่าค่ารถไฟฟ้าของสิงคโปร์มากกว่า 50% โดยค่ารถไฟฟ้าเฉลี่ย
ของสิงคโปร์อยู่ที่ 13.3 บาท/คน/เที่ยว ส่วนฮ่องกงอยู่ที่ 16.78 บาท/คน/เที่ยว  โดยสรุปแล้วค่าโดยสารต่อ
เที่ยวการเดินทางของผู้โดยสาร พบว่า ไทยมีค่าโดยสารระบบรางสูงกว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียด้วยกันเอง 
รวมถึงพบว่าไทยมีส่วนต่างค่าโดยสารระหว่างรถไฟฟ้ากับรถโดยสาร (รถเมล์) สูงที่สุด ซึ่งค่าโดยสารรถไฟฟ้า
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ต่อเที่ยวของคนไทยอยู่ที่ 67.4 บาท คิดเป็น 2.14 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ประเทศสิงคโปร์อยู่ที่ราว 25.73 บาท 
คิดเป็น 0.83 ดอลลาร์สหรัฐ และฮ่องกงอยู่ที่ 46.5 บาท คิดเป็น 1.5 ดอลลาร์สหรัฐ 

สาเหตุทีค่่ารถไฟฟ้ามรีาคาสูง 2 ประการ คือ 1) รูปแบบการลงทุนส่วนใหญ่ให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) 
ซึ ่งการลงทุนระบบขนส่งสาธารณะจะมีต้นทุนสูงและใช้เวลาคืนทุนนาน 2) รัฐไม่มีมาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่เพียงพอ โดยเฉพาะมาตรการเชิงบังคับจำกัดรถยนต์วิ่งเข้าเมือง เช่น 
จัดเก็บค่าเข้าเมืองในอัตราสูง ในต่างประเทศได้ใช้มาตรการนี้ทั้งสิ้น เช่น กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ หรือ
สิงคโปร์ เพราะช่วยบีบให้การใช้รถส่วนบุคคลลำบากขึ้น ทำให้คนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น  
นอกจากนี้ หนึ่งในเงื่อนไขสำคัญในการแก้ไขปัญหาราคาตั๋วแพงคือการเข้าระบบตั๋วร่วม โดยต้องมีการยกเว้น
ค่าแรกเข้า 14-15 บาท ต่อการเปลี่ยนเส้นทางรถไฟฟ้า เช่น จากรถไฟฟ้าบีทีเอสไปรถไฟฟ้าใต้ดิน เหมือนกับ
ปัจจุบันเริ่มใช้ในสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงแล้ว (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), 2562) 
 - แผนปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ประเด็นสำคัญหลักของแผนปฏิรูปประกอบไปด้วย (1) การปรับเปลี่ยนระบบการจัดสรรเส้นทางการ
เดินรถ (2) การจัดตั้งองค์กรเพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการการเดินรถโดยสารประจำทางในเขตมหานคร
กรุงเทพ(3) การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ (4) การพัฒนาการกำกับดูแลให้มี
ประสิทธิภาพ และ (5) การจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนแนวทางแผนแม่บทพัฒนาระบบโดยสาร
ประจำทางในเขตมหานครกรุงเทพภายใต้โครงสร้างใหม่ ขสมก. จะมีบทบาทคงเหลือเพียงแต่การเป็นผู้
ให้บริการ โดยกรมการขนส่งทางบกจะมีหน้าที่และจำเป็นต้องคอยวางแผนโครงข่าย ตรวจสอบการให้บริการ 
และการดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบการ รวมทั้งใบอนุญาตการให้บริการบนเส้นทางต่าง ๆ ถือว่ามี
อำนาจโดยเบ็ดเสร็จในการกำกับดูแลทั้งในเชิงมาตรฐานการให้บริการ โครงข่ายการให้บริการ และโครงสร้ าง
อุตสาหกรรม ขสมก. ก็ถือเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการภายใต้การกำกับดูแลของกรมการขนส่งทางบก ในส่วนของ
โครงข่ายนั้นกลไกหลักที่สำคัญกว่าเส้นทางที่ได้ถูกกำหนดใหม่คือ กลไกในการปรับปรุงโครงข่ายอย่างยืดหยุ่น
เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในการเดินทาง และการปรับเปลี่ยนสภาพของเมือง โครงข่ายหรือเส้นทาง
รถเมล์ในปัจจุบันมีลักษณะที่ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอย่างตลอดเวลา (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 
3, 229 วันที่ 22 - 25 มกราคม 2560) 
 ผลกระทบต่อการเดินทางในมหานครกรุงเทพ การบูรณาการระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมดจะช่วยให้
เวลาในการเดินทางลดลงและราคาค่าโดยสารถูกลง ส่งผลให้การเดินทางด้วยรถส่วนตัวมีแนวโน้มลดลง คน
เปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งมวลชนมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี การบูรณาการให้รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบขนส่งสาธารณะก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นระบบขนส่งรองสำหรับการเดินทางด้วย
รถไฟในพ้ืนที่ที่เป็นซุปเปอร์บล็อก 
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4) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม (social structure)   

- สังคมปัจเจกนิยม จะทำให้คนไม่นิยมเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน แม้จะเดินทางด้วยระบบขนส่ง 

สาธารณะก็มักเป็นรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารที่ไม่ต้องใช้บริการร่วมกับคนอ่ืนๆ 

  - การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้ความต้องการการเดินทางแบบประตูสู่ประตูเพ่ิมมากขึ้น บริการขนส่งตาม
ความต้องการ เช่น Grab ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากมีความส่วนตัวและแก้ปัญหาเรื่อง first- last mile ของ
ระบบขนส่งสาธารณะ ภาพรวมของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2561 (เฉพาะประชากร
ที่มีสัญชาติไทยและมีชื ่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) ถือเป็นสังคมสูงอายุ (aged society) มีจำนวนผู้สูงอายุ เท่ากับ 
1,020,917 คน จากประชากรทั ้งหมด 5,480,469 คน มีอัตราผู ้ส ูงอายุเท ่ากับร ้อยละ 18.63 (สำนักงาน
กรุงเทพมหานคร, 2561) จำเป็นต้องพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะแบบบูรณาการ (integrated- transport 
system) เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ ในขณะที่ความเป็นปัจเจกนิยมของคนในสังคมเพ่ิมสูงขึ้น ความต้องการบริการ
ขนส่งแบบส่วนตัวก็เพ่ิมสูงขึ้น ในทางกลับกันความนิยมในระบบขนส่งสาธารณะก็ลดลงด้วย 

 - ค่านิยมของคนรุ่นใหม่ ได้แก่ ความตื่นตัวทางสิ่งแวดล้อม (environmental awareness) ในสังคม
เพิ่มสูงขึ้น มีการเคลื่อนไหวในกลุ่มคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับแนวคิดสีเขียว คนรุ่นใหม่ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น มีวิถี
ชีวิตแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม (green lifestyle) เช่น ความต้องการซื้อรถลดลง เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน 
นอกจากนี้ ค่านิยมในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินกำลังเปลี่ยนไป คนรุ่นใหม่ไม่อยากเป็นเจ้าของทรัพย์สิน เช่น 
บ้าน รถ จะทำให้ตลาดของ sharing economy เติบโตขึ้นในอนาคต ผู้บริโภคยุคใหม่สามารถเข้าถึงสินค้าและ
บริการด้วยการเช่า-ยืม แทนการซื้อไว้เพ่ือครอบครอง ซึ่งจะทำให้เกิดการบริโภคชนิดร่วมมือกัน (collaborative 
consumption) ส่งผลให้มีการเปิดตัวของแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง คนรุ่นใหม่มี 
ความนิยมในบริการรถร่วมโดยสาร (ride hailing) เพ่ิมข้ึน 

ผลกระทบต่อการเดินทางในมหานครกรุงเทพ การเพิ่มขึ้นสังคมปัจเจกนิยมจะทำให้การเดินทางด้วย
ยานพาหนะส่วนตัวเพิ ่มส ูงขึ ้น  แต่การเพิ ่มขึ ้นของผู ้ส ูงอายุทำให้การเดินทางด้วยยานพาหนะแบบ
รถจักรยานยนต์ลดลง เนื่องจากต้องการการเดินทางแบบประตูสู่ประตูด้วยยานพาหนะที่มีความปลอดภัยมาก
ขึ้น รวมไปถึงค่านิยมของคนรุ่นใหม่ในการครอบครองรถก็ลดลงด้วยเช่นกัน 

5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (digitalization) 

- เทคโนโลยีด้านการขนส่ง ได้แก่ ธุรกิจการให้บริการ car sharing บริการรถยนต์ร่วมโดยสาร ride-
hailing service และ Mobility as a Service (MaaS) จุดเริ่มต้นเกิดจากการปรับเปลี่ยนวิธีการถือครองรถยนต์
ส่วนบุคคล ความเป็นเจ้าของทั้งการซื้อรถและเช่าจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นการใช้ร่วมกัน เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องที่
จอดรถในเมือง นอกจากนี้ การพัฒนายานพาหนะ ได้แก่ ยานยนต์ไร้คนขับ ยานยนต์ไฟฟ้า และโดรน จะช่วย
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนภาคมหานคร ทำให้การจราจรมีความคล่องตัวมากขึ้น รวมถึงช่วยลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน ทั้งนี้ เงื่อนไขสำคัญของการส่งเสริมยานพาหนะเหล่านี้  คือ การรองรับด้านกฎหมาย ต่าง ๆ การพัฒนา
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โครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่ภายในมือง และรูปแบบการบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เช่น แพลตฟอร์มเพ่ือรองรับการเคลื่อนที่รูปแบบใหม่ในอนาคต  

- เทคโนโลย ีความเป ็นจร ิ ง เสม ือน  (virtual reality technology) ป ัญญาประด ิษฐ์  Artificial 
Intelligence (AI) และ Internet-of-Things (IoT) กำลังเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเมือง การเดินทางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นในอนาคต เนื่องจากมีข้อมูลในการตัดสินใจมากขึ้น ในขณะเดียวกันเทคโนโลยี VR ก็ทำให้คนมีความเป็น
ปัจเจกนิยมมากขึ้น ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตและการเดินทางภายในเมืองในอนาคต 

นอกจากนี้ จากการพัฒนาแอปพลิเคชัน อาท ิGoogle Meet ทำให้การทำงานเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ สามารถ
ทำงานที่บ้าน (work from home) ได้อย่างสะดวกมากขึ้น อย่างไรก็ด ีผลการสำรวจพฤติกรรมในกลุ่มคน Gen Y 
ทั่วโลกชี้ให้เห็นว่า แม้คนรุ่นใหม่จะต้องการรูปแบบการทำงานแบบยืดหยุ่นและอิสระ แต่คนยุคมิลเลนเนียลกว่า 
65% ทั่วโลก คิดเป็น 70% ของกลุ่มตลาดประเทศพัฒนา กับ 61% ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ก็ยังต้องการ
ทำงานแบบประจำเต็มเวลามากกว่างานฟรีแลนซ์1 นั่นหมายความว่ารูปแบบการเดินทางไปทำงานยังต้องเกิดขึ้น  

 ผลกระทบต่อการเดินทางในมหานครกรุงเทพ การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการขนส่งจะทำให้การ
เดินทางด้วยรถส่วนตัวลดน้อยลงในอนาคต ในขณะเดียวกันการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์รับจ้างจะมี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากขึ้น ยานยนต์ไฟฟ้าทำให้การเดินทางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
บริการขนส่งสาธารณะผ่านแพลตฟอร์มจะทำให้รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นระบบขนส่งรองที่สนับสนุนระบบ
ขนส่งหลักท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางมากขึ้น ในขณะที่ การพัฒนาเทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสมือน (virtual reality technology) จะทำให้ความต้องการเดินทางลดลงในอนาคต 

6) ปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี ทำให้
ภาครัฐและเอกชนต้องพัฒนาระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งภาคการขนส่งนับเป็นสาเหตุสำคัญที่
ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเกิดจากเครื่องยนต์รถที่เผาผลาญไม่สมบูรณ์ ซึ่งก็คือรถดีเซล รถเก่าที่ไม่ได้
รับการบำรุงรักษา ดังนั้น การแก้ปัญหา PM 2.5 ในภาคขนส่งในระยะยาวจึงต้องพุ่งไปที่การยกระดับมาตรฐาน
เครื่องยนต์และเชื้อเพลิง ประเทศในยุโรปมีผลการนำไปใช้ที่ชัดเจนว่ามาตรฐานเครื่องยนต์และเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น 
เช่น Euro 5 และ Euro 6 สามารถลดฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ หรืออีก
แนวทางหนึ่งซึ่งก็สามารถแก้ปัญหาได้ก็คือ การส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) อย่างเป็นระบบ การส่งเสริมการ
พัฒนาเมืองเพ่ือให้ประชากรสามารถเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ (non-motorized transportation) เช่น การใช้

 

1 Warwick Goodall, et.al, The rise of mobility as a service Reshaping how urbanites get around, Deloitte, 

January 23, 2017, https://www2.deloitte.com/insights/us/en/deloitte-review/issue-20/smart-transportation-
technology-mobility-as-a-service.html 
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จักรยาน หรือการเดินให้มากขึ้น เป็นอีกมาตรการหนึ่งในระยะยาวที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต และลดปัญหาฝุ่น
ขนาดเล็กนี้ไปด้วยกัน ตัวอย่างเช่น การพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าหรือ ระบบขนส่งมวลชน (TOD) 

 
 ตารางที่ 11 ค่า PM 2.5 จากยานพาหนะแต่ละประเภท 

ประเภทยานพาหนะ จำนวน
ผู้โดยสาร 

ค่า PM 2.5 ค่า PM 2.5ที่
เพิ่มข้ึน 

ROI 

รถยนต์ส่วนบุคคล แบบใช้ก๊าซโซลีน 4 75 10 0.4 
รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ 2 66 1 2 
รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ 2 600 535 0.00374 
รถยนต์ส่วนบุคคล แบบใช้นำมันดีเซล 4 180 115 0.03478 
รถประจำทางแบบใช้น้ำมันดีเซล 40 400 335 0.1194 
รถประจำทางแบบใช้ก๊าซ NGV 40 175 110 0.36364 

ที่มา: อ้างอิงจาก Tanin Asi (2019) 

 
ผลกระทบต่อการเดินทางในมหานครกรุงเทพ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต 

ทำให้คนเมืองหันมาใส่ใจคุณภาพสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นิยมเดินทางด้วยยานพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น ลดการเดินทางด้วยรถส่วนตัว  

7) การเตรียมพร้อมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการรถร่วมโดยสาร เช่น GrabBike บางส่วนไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะการรับสมัครผู ้ข ับขี ่รถจักรยานยนต์ที ่สนใจเข้าร ่วมกับ  Grab นั ้น เปิดรับ
รถจักรยานยนต์ทุกประเภท ทั้งที่จดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายขาว) และรถจักรยานยนต์
สาธารณะ (ป้ายเหลือง) ซึ่งรถที่จดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจะไม่สามารถใช้เพ่ือการรับส่งผู้โดยสาร
ได้และผิดกฎหมายอย่างแน่นอน เพราะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจะไม่มีใบขับขี่สาธารณะ ไม่มีการ
ตรวจสอบประวัติกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และไม่มีการพิมพ์ลายนิ้วมือ อีกทั้ง พระราชบัญญัติประกันภัย ก็ไม่
คุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุเพราะในกฎหมายระบุว่าเป็นรถใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช่รถประเภทรับจ้างสาธารณะ หรือ
ให้เช่าที่จะต้องมีกฎหมายกำหนดให้ความคุ้มครองในกรณีรับจ้างขนส่งผู้โดยสาร ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกมีการ
ดำเนินการเพื่อจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ระยะที่ 3 มีการร่วมหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง
ฝ่ายทหาร ตำรวจ วินรถจักรยานยนต์รับจ้างและ GrabBike โดยมติที่ประชุมยืนยันว่า GrabBike ที่จะให้บริการ
รับส่งผู้โดยสารต้องเป็นป้ายเหลืองเท่านั้น โครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ระยะที ่3 เปิดรับ
สมัครให้ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์รับจ้างให้จดทะเบียนเป็นรถสาธารณะ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม–31 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา (ผู้จัดการสุดสัปดาห์, 2558) ดังนั้น ทิศทางของกฎหมายและรูปแบบการบริหาร
จัดการบริการรถร่วมโดยสารจึงสำคัญมากต่อการเคลื่อนที่ภายในเมืองในอนาคต 

 

https://medium.com/@taninasi?source=post_page-----7527f81ee586----------------------
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แม้ว่าบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารจะได้รับความนิยมจากประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยว เนื่องจาก
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารได้ทั้งด้านความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และราคาที่เข้าถึง
ได ้แต่การศึกษาตัวอย่างที่ดี (best practice) ธุรกิจรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารในหลายประเทศท่ัวโลกก็มีความ
จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างการกำกับดูแลของภาครัฐที่มุ่งรักษา
ผลประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นหลัก ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความยืดหยุ่นให้กับผู้ประกอบการและภาคธุรกิจ 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางธุรกิจและการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง (ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ,์ 2562)  

 สำหรับประเทศท่ีมีการอนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการขนส่งคนโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน 

มีหลายประเทศ ซ่ึงแต่ละประเทศอาจกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตที่แตกต่างกัน 

1) ใน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ประเทศสิงคโปร์ออกกฎหมาย The Road Traffic Act 2017 เพื่อนำ Grab 
และ Uber เข้ามาสู่ระบบ และบังคับใช้ระบบการขอใบอนุญาต เพ่ือเป็นหลักประกันว่าผู้ขับขี่สามารถขับขี่ได้อย่าง
ปลอดภัย โดยกำหนดให้ผู้ขับขี่รถยนต์ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน เป็นคนขับแท็กซี่แบบไม่เต็มเวลา (Private Hire 
Car Driver Vocational License-PDVL) ผู้ขับขี่ในระบบ Grab และ Uber ต้องสอบใบอนุญาตวิชาชีพสำหรับรถ
รับจ้างส่วนบุคคล ต้องอบรมหลักสูตรเป็นเวลา 10 ชั่วโมง ต้องมีการต่อใบอนุญาตทุก 6 ปี และต้องติดสติกเกอร์ที่
กระจกรถเพ่ือยืนยันสถานะ ใบอนุญาตวิชาชีพผู้ขับขี่รถรับจ้างส่วนบุคคลจะแตกต่างจากใบอนุญาตวิชาชีพผู้ขับขี่
รถแท็กซี่ในแง่รูปแบบการให้บริการ เนื่องจากภาครัฐต้องการรักษาพื้นที่บริการให้แท็กซี่ในระบบเดิม จึงไม่
อนุญาตให้ Grab และ Uber รับผู้โดยสารที่จุดจอดแท็กซี่ หรือโบกรถริมถนน ส่วนบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน
ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น มีการรายงานข้อมูลของรถยนต์ ข้อมูลคนขับและ
ข้อมูลเส้นทางให้ทางการรับทราบ 

2) ในปีเดียวกัน ประเทศมาเลเซียร่างกฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก ่The Country’s Land Public Transport 
Act 2017 และ The Commercial Vehicles Licensing Board Act 2017 แนวทางของมาเลเซียตรงกับแนวทาง
สิงคโปร ์คือ เปิดให้คนทั่วไปมาประกอบอาชีพได้ แต่เพ่ิมมาตรการควบคุม เช่น คนขับต้องใช้ใบขับขี่สาธารณะ ทำ
ประกันรถให้ครอบคลุม ต้องมีการลงทะเบียนและตรวจสภาพรถตามกำหนด ขณะเดียวกันมีการผ่อนปรน
กฎเกณฑ์สำหรับรถแท็กซี่เดิม และจัดให้มีรถแท็กซี่ราคาประหยัด มีกองทุนสนับสนุนรถแท็กซี่ใหม่ และเปิดทาง
ให้คนขับเดิมเป็นเจ้าของรถเองได้จากเดิมที่ต้องสังกัดบริษัท (ลมกลด, 2562) 

 3) สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกามีกฎหมายอนุญาตให้มีการนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการขนส่งคน
โดยสารผ่านแอปพลิเคชันซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละเมืองและมลรัฐ  โดยมีการควบคุมทั้งผู้ขับขี่
และผู้ให้บริการ แอปพลิเคชันในเรื่องต่าง ๆ กล่าวคือ ในการควบคุมผู้ขับขี่นั้นจะมีเงื่อนไขประมาณ 5 ข้อ เช่น 
(1) มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากลายพิมพ์นิ้วมือ (2) มีใบอนุญาตขับขี่ในมลรัฐนั้น (3) มีการจด
ทะเบียนยานพาหนะในมลรัฐนั ้น (4) มีใบอนุญาตเพิ ่มเติม (5) มีสิ ่งบ่งชี้ภายนอกยานพาหนะ (external 
vehicle display requirements) เช่น ป้ายสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสังกัด เช่น Uber/Lyft trade dress) ของ
ยานพานะที่ให้บริการนั้น หรือแผ่นป้ายที่แสดง ถึงใบอนุญาตพิเศษ ในบางมลรัฐได้กำหนดเงื่อนไขว่าการ
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ให้บริการดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทั้ง 5 ข้อ แต่บางมลรัฐกำหนดเงื่อนไขไว้เพียง 2-3 ข้อ และในบางมล
รัฐได้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมไว้มากกว่า 5 ข้อ ตัวอย่างการกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาต เช่น ในมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นมลรัฐแรกในสหรัฐอเมริกาที่อนุญาตให้มีการนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการขนส่งได้
ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 โดยผู้ให้บริการต้องขออนุญาตและมีการประกันภัย 
นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ประวัติการขับข่ี การมีหลักสูตร
อบรมผู้ขับขี่ การตรวจสภาพรถ และมีนโยบายที่ไม่ผ่อนผันให้ผู้ขับขี่ที่ติดยาเสพติดหรือสุราเข้าร่วมในการ
ให้บริการ และผู้ได้รับอนุญาตถูกห้ามมิให้ตระเวนรับขนคนโดยสารบนท้องถนน ในขณะที่มลรัฐโคโรลาโดก็มี
เงื่อนไขในการอนุญาตเช่นเดียวกันกับเงื่อนไขของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย  แต่มิได้มีการกำหนดว่าจะต้องมีการ
ตรวจสอบประวัติของผู้ขับขี่ในการควบคุมผู้ให้บริการแอปพลิเคชันนั้น อาจจะมีการกำหนดเงื่อนไขให้บริษัท
ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ เช่น (1) มีการจำกัดจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลที่นำมาให้บริการ (2) กำหนดให้ผู้
ให้บริการแอปพลิเคชันต้องส่งรายชื่อผู้ขับขี่ให้แก่รัฐบาลท้องถิ่น (3) กำหนดให้ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันต้อง
แบ่งปันข้อมูลและสถิต ิ

4) ประเทศออสเตรเลีย สำหรับประเทศออสเตรเลียมีการอนุญาตให้มีการนำรถยนต์ส่วนบุคคลมา
ให้บริการขนส่งคนโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน เช่น ใน พ.ศ. 2558 ได้มีการอนุญาตดังกล่าวเป็นครั้งแรกในเขต
เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย ต่อมาได้มีการอนุญาตเช่นเดียวกันในมลรัฐนิวเซาท์เวลส์และมลรัฐ
วิคตอเรียได้แต่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัย การกำหนดให้มีการทำประกันภัย 
ตลอดจนห้ามผู้ขับข่ีรถยนต์ส่วนบุคคลวิ่งตระเวนรับคนโดยสารตามท้องถนน 

 ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลียกำหนดให้กฎหมายควบคุมการบริการรถยนต์ร่วม
เดินทาง (ride sharing) เป็นการขนส่งรูปแบบใหม่ แตกต่างจากการขนส่งคนโดยสารรูปแบบเดิม ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นรถแท็กซี่หรือรถรับจ้าง โดยได้มีการกำหนดสถานะของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริการนี้ชัดเจนยิ่งขึ ้นส่วน
ประเทศไทย ยังไม่มีกฎหมายรับรองไว้หากเกิดปัญหาหรือข้อพิพาททางกฎหมายขึ้นจึงต้องใช้กฎหมายที่มีอยู่
อย่างจำกัดนี้ โดยเฉพาะต้องพิจารณาจากลักษณะของการดำเนินการปรับเข้ากับกฎหมายไทยที่ใช้บังคับอยู่ซึ่ง
รถยนต์ที่ถูกใช้ในบริการร่วมเดินทางมักจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน จึงไม่อยู่
ภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 25222 

 5) สาธารณรัฐฝรั่งเศส แม้สาธารณรัฐฝรั่งเศสจะมีการอนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการ
ขนส่งคนโดยสารผ่านแอปพลิเคชันได้แต่ได้กำหนดกฎเกณฑ์บางเรื่องไว้เป็นการเฉพาะ เช่น การห้ามมิให้ผู้ให้

 

2 กรชนก สุริยาเรืองฤทธิ์และเสฏฐพงศ์ ไปวันเสาร์. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การควบคุม การให้บริการรถยนต์ร่วม
เดินทางผ่านแอปพลิเคชันพกพา: กรณีศึกษากฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย. วารสารกฎหมายขนส่ง
และพาณิชยนาวี ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 16 
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บริการใช้ระบบจีพีเอส และเม่ือผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลได้ให้บริการแก่คนโดยสารเสร็จแล้วต้องกลับไปประจำ
อยู่ ณ จุดเริ่มต้น และเม่ือมีการจองใช้บริการดังกล่าวผู้ให้บริการต้องแจ้งราคาค่าบริการให้แก่คนโดยสารทราบ 

  ส่วนในประเทศไทยนั้น การให้บริการขนส่งคนโดยสารโดยนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการผ่านแอป
พลิเคชันจะทำได้หรือไม่ จำเป็นที่จะต้องพิจารณาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้  
ได้แก่ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 

  พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้ให้ความหมายของประเภทรถยนต์ต่าง ๆ ไว้ในมาตรา 4 เช่น 

“รถยนต์สาธารณะ” หมายความว่า 

(1) รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด ซึ่งได้แก่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่ใช้รับจ้าง
ระหว่างจังหวัด โดยรับส่งคนโดยสารได้เฉพาะที่นายทะเบียนกำหนด 

(2) รถยนต์รับจ้าง ซึ่งได้แก่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน หรือรถยนต์สาธารณะอ่ืน
นอกจากรถยนต์โดยสารประจำทาง 

“รถยนต์ส่วนบุคคล” หมายความว่า รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ซึ่งมิได้ใช้
ประกอบการขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 

ตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังได้กำหนดต่อไปว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการขนส่ง
ประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก หรือการขนส่งส่วนบุคคล เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน
กฎกระทรวง” 

  นอกจากนี้มาตรา 43 ได้กำหนดถึงประเภทของใบอนุญาตขับรถว่ามีดังนี้คือ (1) ใบอนุญาตขับรถยนต์
ส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว (2) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วน
บุคคล (3) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล (4) ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ 

ส่วนพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 27 บัญญัติว่า “ใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งมีสี่ประเภท คือ (1) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง (2) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำ
ทาง (3) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก (4) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล  

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง หรือใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ให้ใช้เป็นใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลได้ 

ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้รถผิดประเภทตามที่ระบุไว้ข้างต้น เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียนเป็นครั้งคราว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมการ
ขนส่งทางบกกลางกำหนด” 
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จากบทบัญญัติของกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับข้างต้น สรุปความได้ว่า การจะนำรถยนต์มาใช้ในการขนส่ง
สาธารณะได้รถยนต์คันดังกล่าวต้องจดทะเบียนเป็นรถยนต์ประเภทรถยนต์สาธารณะ และผู้ขับขี่ต้องมี
ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ดังนั้น การนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการรับขนส่งคนโดยสารผ่านแอป
พลิเคชันจึงเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายไทย ซึ่งจะต้องได้รับโทษตามท่ีกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ กำหนดไว้ 

ดังนั ้น เพ่ือให้มีการควบคุมการให้บริการรถยนต์ร่วมเดินทางผ่านแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพ
ตลอดจน เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงข้อกฎหมายให้รองรับธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นให้ทันยุคทันสมัย  และ
ควบคุมกิจการธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายกับความต้องการของสังคม เพ่ือที่รัฐจะได้สามารถ
เข้าไปกำกับดูแลให้ถูกต้องตาม กฎระเบียบ และสามารถจัดระเบียบการเรียกเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง จึงมี
ข้อเสนอให้ดำเนินการ ดังนี้ 

1. ด้านการขนส่ง สมควรจะต้องปรับปรุงพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 โดยเพิ่มสถานะทาง
กฎหมายของรถยนต์ที่นำมาใช้ร่วมบริการเป็นรถยนต์สาธารณะ โดยเพิ่มคำนิยามใน มาตรา 4 เพิ่มคำว่า
“รถยนต์รับจ้างส่วนบุคคล หมายถึง รถยนต์ส่วนบุคคลที่ได้ใช้ในการรับขนคนโดยสารโดยเฉพาะเจาะจง หรือ
กิจการร่วมเดินทาง โดยได้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนเป็นการตอบแทน ตามท่ีกำหนดไว้ในกฎกระทรวง” ซ่ึง
เห็นว่าควรกำหนดให้มีสิทธิหน้าที่และความรับผิดเช่นรถยนต์สาธารณะ เพื่อที่จะได้นำข้อบังคับของรถยนต์
สาธารณะบางประการมาใช้บังคับได้ แต่ไม่จำเป็นต้องเคร่งครัดดังเช่นรถยนต์สาธารณะ เช่น โดยเมื่อกำหนดให้
เป็นรถยนต์สาธารณะแล้วจะต้องมีการกำหนดลักษณะ เครื่องหมาย อัตราค่าบริการ เครื่องแต่งกาย ข้อกำหนด
ว่าด้วยความปลอดภัย หรืออื ่น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องเคร่งครัดตามรถยนต์สาธารณะทั่วไป และควรจะมี
เครื่องหมายแสดงไว้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการร่วมเดินทาง เพื่อจะสามารถให้ผู้อื่นหรือเจ้าหน้าที่ทราบถึง
สถานะของรถยนต์ และต้องรับผู้โดยสารตามที่ได้รับมอบหมายมาห้ามปฏิเสธ และพาไปถึงเส้นทางที่เหมาะสม
ที่สุด หากฝ่าฝืนมีโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งในขณะเดินทาง ผู้ขับขี่ต้องไม่ปฏิบัติตนไม่เหมาะสม หรือ
สร้างความรำคาญ รบกวนแก่ผู้โดยสาร ตลอดจนควรกำหนดข้อบังคับและข้อยกเว้นหลักของรถยนต์สาธารณะ 
ไว้ในกฎกระทรวงเพราะเป็นการกำหนดภาพรวมและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ธุรกิจหรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ในอนาคต อย่างครอบคลุม โดยในกฎกระทรวงนั้นควรจะกำหนดความหมายและให้
สถานะของการให้บริการรถยนต์ร่วมเดินทางผ่านแอปพลิเคชันไว้ด้วย ซึ่งควรเพิ่มคำจำกัดความดังต่อไปนี้  

“การให้บริการรถยนต์ร่วมเดินทาง หมายถึง การรับจ้างขนส่งคนโดยสารโดยรถยนต์ส่วนบุคคลที่ได้
ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายนี้เดินทางตามเส้นทางที่ผู้โดยสารกำหนดไว้ให้ ผ่านระบบเครือข่ายผู้ให้บริการและ
ผู้โดยสาร จะต้องเสียค่าโดยสารผ่านระบบของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่บริการแท็กซี่หรือรถรับจ้างตาม
กฎหมายอื่น”  

“ผู้ขับขี่ หมายถึง ผู้ขับขี่ที่ได้ลงทะเบียนในระบบเครือข่ายการขนส่ง และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ 
สาธารณะ หรือ ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะชั่วคราว”  

“ผู้โดยสาร หมายถึง ผู้ที่สมัครเข้าร่วมระบบเครือข่ายการขนส่ง เพ่ือใช้บริการรถยนต์ร่วมเดินทาง”  
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“ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายการขนส่ง หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตการ 
ประกอบการขนส่งตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งได้ใช้โปรแกรมประยุกต์ (software) 
หรือเครือข่าย อินเตอร์เน็ต ในการควบคุมหรือจัดการระบบเครือข่ายการขนส่ง ในการเชื่อมต่อผู้ขับขี่และ
ผู้โดยสาร”  

ซึ่งการประกอบการขนส่งต้องขออนุญาตจากนายทะเบียน และมีเงื่อนไขคือ ต้องมีสัญชาติไทยหรือ
เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย กรณีนี้จะแก้ปัญหาเรื่องผู้
ให้บริการอยู่ต่างประเทศ ไม่มีสำนักงานที่ไทยและรับรองมาตรฐานการประกอบการจัดการขนส่งคนโดยสารได้ 
 2. ด้านการประกันภัย เพ่ือเป็นการส่งเสริมการให้บริการร่วมเดินทาง ควรกำหนดให้บริษัทประกันภัย
ออกกรมธรรม์แบบชั่วคราว จำกัดแค่ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง คุ้มครองเฉพาะตอนที่ผู ้ขับขี่ที ่นำรถยนต์ออก
ให้บริการรับจ้างร่วมเดินทางและควรออกข้อกำหนดไม่ให้บริษัทประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ส่วนบุคคล เพราะการนำรถยนต์ออกใช้ผิดวัตถุประสงค์แต่อาจเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพ่ิมข้ึนได้1 

 CONC Thammasat ได้นำเสนอแนวทางในการกำหนดมาตรฐานการกำกับดูแลบริการ ride-hailing 
ในไทยซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรใช้ในการพิจารณา โดยการรับฟังความคิดเห็นและมุมมองจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ทั้งผู้โดยสารผู้ขับข่ีที่ให้บริการ Ride-hailing ผู้ขับแท็กซี่ในระบบดั้งเดิม ผู้ให้บริการ
แอปพลิเคชันหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักวิชาการ3 ซึ่งครอบคลุม 2 ประเด็นปัญหาหลักที่กล่าวไว้
ข้างบน ได้แก่ 

1) มาตรฐานด้านความปลอดภัยของแพลตฟอร์มที่ให้บริการ 
o   มีเทคโนโลยีที่รองรับด้านความปลอดภัย เช่น ระบบ GPS เพื่อติดตามตำแหน่งและ

สถานะของการเดินทางแบบเรียลไทม์ หรือมีปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น 
o   มีระบบตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ขับ เช่น ระบบ Biometrics 
o   มีศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือและรับเรื่องร้องเรียนตลอด 24 ชั่วโมง 
o   มีประกันคุ้มครองให้กับท้ังผู้ขับและผู้โดยสารในทุกเที่ยวการเดินทาง 

2) มาตรฐานผู้ขับขี่และรถยนต์ 
o   ผู้ขับต้องผ่านการคัดกรองและตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนให้บริการ 
o   ผู้ขับต้องได้รับการอบรมในด้านความปลอดภัย 
o   การกำหนดมาตรฐานของรถยนต์ควรอิงด้านความปลอดภัยของตัวรถและเปิดโอกาสให้

ประชาชนนำทรัพย์สินที่มีอยู่มาสร้างรายได้ 

 

3 CONC Thammasat ศึกษาวิจัย ภายใต้หัวข้อ “อุตสาหกรรมการให้บริการยานพาหนะผ่านทางแอปพลิเคชัน (Ride-hailing 

service): บทบาทในการสนับสนุนเศรษฐกิจไทยและความจำเป็นในการพัฒนาหลักเกณฑ์และกฎหมายให้ตอบโจทย์การ
พัฒนาท่ียั่งยืน” 
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3) มาตรฐานการให้บริการและเทคโนโลยี 
o   มีศักยภาพในการให้บริการอย่างครอบคลุมและฐานผู้ขับที่เพียงพอกับความต้องการ 
o   เทคโนโลยีที่นำมาใช้ต้องมีเสถียรภาพและสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจ 
o   มีระบบแปลภาษาท่ีช่วยสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
o   สามารถชำระค่าบริการได้หลายรูปแบบ ทั้งเงินสดและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

4) มาตรฐานด้านราคา 
o   ควรให้มีการคำนวณราคาค่าบริการตามกลไกตลาด หรือ dynamic pricing ที่สะท้อน

ปริมาณความต้องการและจำนวนรถที่ให้บริการ (demand-supply) ณ เวลานั้น ๆ 
o   ต้องมีการแจ้งราคาค่าบริการให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 
o   ควรกำหนดราคาโดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความต้องการของผู้โดยสารและผู้ขับขี่  

โดยเป็นราคาท่ีผู้ขับสามารถสร้างรายได้ในขณะเดียวกันผู้โดยสารก็ต้องยอมรับได้ 
5) มาตรฐานของบริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหรือผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน 

o   ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนเพื่อดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องในประเทศไทย 
o   ควรมีผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือบริษัทไทย 
o   มีการเสียภาษีให้กับประเทศ 
o   มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต 

 

ผลกระทบต่อการเดินทางในมหานครกรุงเทพ การกำกับดูแลบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารที่
เหมาะสมของภาครัฐจะช่วยส่งเสริมศักยภาพรถจักรยานยนต์ร ับจ้างในการเป็นระบบขนส่งรองที ่มี
ประสิทธิภาพในอนาคต ช่วยสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ลดการเดินทางด้วยรถส่วนตัว 

ข้อดีของการให้บริการขนส่งคนโดยสารโดยรถยนต์ส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชันมีหลายประการ เช่น 
ประการที่ 1 การให้บริการขนส่งคนโดยสารโดยรถยนต์ส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชันก่อให้เกิดความ

สะดวกสบาย เนื่องจากผู้ใช้บริการเพียงแต่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงบนสมาร์ตโฟนและทำตามคำสั่งต่าง ๆ ที่
ปรากฏขึ้น หลังจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว คนโดยสารสามารถกำหนดประเภทของรถยนต์ที่ต้องการและ
สถานที่ที่จะให้รถยนต์มารับ โดยคนโดยสารสามารถรู้ตำแหน่งปัจจุบันของรถยนต์ที่จะมารับว่าอยู่ ณ ที่ใด ซึ่ง
ทำให้คนโดยสารรู้ทันทีว่าจะใช้เวลารอนานเท่าใด และเพื่อความมั่นใจคนโดยสารยังสามารถโทรศัพท์ หรือส่ง
ข้อความหาผู้ขับข่ีที่จะมารับตนผ่านแอปพลิเคชันได้อีกด้วย 
  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นคนสูงวัยหรือมีความพิการ การใช้บริการขนส่งคนโดยสารโดยรถยนต์ส่วน
บุคคลผ่านแอปพลิเคชันจะมีความสะดวกสบายมากขึ้น เนื่องจากผู้ใช้บริการสามารถเลือกรูปแบบและลักษณะ
ของรถได้ ซึ่งอาจจะเป็นรถยนต์ที่มีขนาดกว้างขึ้น หรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากข้ึน 

ประการที่ 2 การเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันนี้ทำให้คนโดยสารประหยัดเวลาในการหาผู้ให้
บริการและการรอรถยนต์มารับ และดีต่อสุขภาพของคนโดยสาร เนื่องจากหากเป็นการเรียกใช้บริการรถแท็กซี่
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ตามปรกติคนโดยสารจะต้องยืนรอเรียกรถแท็กซี่ริมถนนซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศและต้องทนต่ออากาศ
ร้อน หนาว หรือแม้กระทั่งเปียกฝนเมื่อฝนตก โดยบางครั้งอาจจะเรียกรถแท็กซี่ไม่ได้เลย เนื่องจากไม่มีรถ
แท็กซี่ว่าง 
  ประการที่ 3 การให้มีการนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการโดยผ่านแอปพลิเคชันเป็นการเพ่ิมปริมาณ
รถที่ให้บริการขนส่งสาธารณะเพ่ิมขึ้นในช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งเป็นช่วงที่นักเรียนจะไปโรงเรียน หรือนักศึกษาจะ
ไปมหาวิทยาลัย รวมถึงประชาชนจะไปทำงาน การหารถแท็กซี ่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นเรื ่องที่
ยากลำบาก  

ประการที่ 4 การชำระค่าโดยสาร คนโดยสารไม่จำเป็นต้องมีเงินสด เนื่องจากคนโดยสารสามารถจ่าย
ค่าโดยสารผ่านแอปพลิเคชันได้และใบเสร็จจะถูกส่งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
  ประการที่ 5 ในบางครั้งการใช้แอปพลิเคชันเพ่ือการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เจ้าของแอปพลิเคชันอาจให้
ส่วนลดค่าโดยสาร ไม่ว่าในช่วงเทศกาลหรือช่วงเวลาปรกติโดยผู้โดยสารสามารถนำส่วนลดไปใช้ในการชำระ
ราคาสินค้าตามร้านค้าต่าง ๆ ที่กำหนดได้ ซึ่งการใช้บริการรถแท็กซี่ตามปรกติจะไม่มีการให้ส่วนลดดังกล่าว 

ประการที ่ 6 ในเรื ่องของความปลอดภัยในการใช้บริการ ผู ้ขับขี ่รถยนต์ส่วนบุคคลก็จะต้องถูก
ตรวจสอบประวัติจากผู้ให้บริการแอปพลิเคชันก่อนจึงจะสามารถเข้าร่วมในการให้บริการได้ ซึ่งหากมีประวัติ
บกพร่องก็จะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าร่วมในการให้บริการแก่กลุ่มดังกล่าว  นอกจากนี้ ในแอปพลิเคชันจะมี
การเก็บประวัติการใช้บริการของคนโดยสารไว้ดังนั้นในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการเกิดขึ้นในภายหลัง 
คนโดยสารสามารถใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในแอปพลิเคชันเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การเดินทางดังกล่าว ซึ่งการโดยสารรถแท็กซี่ตามปรกติจะไม่มีข้อมูลเช่นนั้น  

ยิ่งไปกว่านั้นในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ในแอปพลิเคชันอาจจะมีปุ่มกดเพ่ือขอความช่วยเหลือ 
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดเหตุจำเป็นขึ้น ไม่ว่าผู้กดนั้นจะเป็นคนโดยสารหรือผู้ขับขี่รถยนต์ก็ตาม 

ประการที่ 7 ในส่วนที่เกี่ยวกับเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถยนต์ส่วนบุคคล บุคคลดังกล่าวสามารถ
เลือกเวลาในการนำรถยนต์ของตนมาให้บริการแก่ผู้ต้องการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันตามระยะเวลาที่ตนเอง
คิดว่าเหมาะสมกับรายได้ที่ต้องการ ไม่มีเวลาบังคับตายตัว ไม่มีช่วงเวลาที่ต้องรีบนำรถยนต์ไปส่งคืนดังเช่นรถ
แท็กซี่ เนื่องจากเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล 

ข้อเสียของการให้บริการขนส่งคนโดยสารโดยรถยนต์ส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชันมีหลายประการ เช่น 
ประการที่ 1 ผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมักจะไม่มีใบขับขี่สาธารณะซึ่งผู้ที่จะต้องได้รับใบขับขี่สาธารณะ

จะต้องผ่านการทดสอบหรือการอบรมการใช้รถยนต์ที่เข้มงวดกว่า โดยอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อ
คนโดยสารซึ่งเป็นผู้ใช้บริการได้ 
  ประการที่ 2 หากเจ้าของแอปพลิเคชันไม่ได้เข้ามาตั้งสำนักงานในประเทศที่ตนได้เข้ามาให้บริการเมื่อ
มีการชำระเงินค่าโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน เงินดังกล่าวถือเป็นเงินรายได้ที่ถูกส่งออกไปต่างประเทศที่เจ้าของ
แอปพลิเคชันมีสถานประกอบการ โดยไม่มีการชำระภาษี 



71 

  ประการที่ 3 หากเจ้าของแอปพลิเคชันไม่เข้มงวดกับเจ้าของหรือผู้ ครอบครองรถยนต์ส่วนบุคคลที่
นำเข้ามาร่วมในการให้บริการ บุคคลดังกล่าวอาจนำรถยนต์อื่นที่ไม่ใช่รถยนต์ที่ผู้ต้องการใช้บริการหรือคน
โดยสารต้องการมาให้บริการแทน ในขณะที่หากคนโดยสารเรียกรถแท็กซี่ คนโดยสารจะเห็นรถแท็กซี่ว่ามี
ลักษณะหรือสภาพเช่นไรก่อนจะเรียกหรือจะใช้บริการจริง 
  ประการที่ 4 การอนุญาตให้มีการนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการผ่านแอปพลิเคชันจะทำให้มี
ปริมาณรถยนต์ที่ให้บริการรับขนคนโดยสารมากขึ้น อาจทำให้เกิดการแย่งคนโดยสารกับรถแท็กซี่และทำให้
รายได้ของคนขับรถแท็กซี่ลดน้อยลง 
  ประการที่ 5 การอนุญาตให้มีการนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วนจะ
ทำให้ปริมาณรถยนต์ในท้องถนนมีมากข้ึน ยิ่งทำให้รถติดมากขึ้นและก่อให้เกิดมลพิษมากข้ึนกว่าเดิม 
  ประการที่ 6 รถยนต์ส่วนบุคคลมักจะมีการทำประกันภัยเพื่อความคุ้มครองตัวรถและความรับผิดชอบ 
ที่เกิดจากการใช้รถยนต์เป็นการส่วนบุคคลเท่านั้น การประกันภัยดังกล่าวจะไม่คุ้มครองในกรณีที่มีการนำ
รถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในการบริการสาธารณะ ดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นและคนโดยสารได้รับบาดเจ็บหรือถึง 
แก่ความตาย คนโดยสารหรือทายาทก็อาจจะไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายหรือได้รับแต่ไม่ครบตามความ
เสียหายที่เกิดข้ึนจริง4 
 

2.3 ความไม่แน่นอน (uncertainty) และระดับผลกระทบ (impact) ของปัจจัยที่สำคัญต่อ
อนาคตการเดินทางในมหานครกรุงเทพ 

การวิเคราะห์ระดับความไม่แน่นอน (uncertainty) และระดับผลกระทบ (impact) ของปัจจัย STEEPV ที่ได้ระบุ
มาก่อนหน้านี้ สามารถใช้ในการสร้างภาพอนาคตทางเลือกที่เป็นฐานของแผนยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับ
ปัจจัยที่มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสูง ซึ่งแตกต่างจากแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์ในประเด็นที่มีความ
แน่นนอนสูงอยู่แล้ว  จากตารางข้างล่างจะเห็นได้ว่า ปัจจัยใดที่มีผลกระทบระดับต่ำ ทั้งที่มีความไม่แน่นอนสูง
กลางหรือต่ำ ก็ให้มีกระบวนการติดตามว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร โดยไม่ต้องมีการระบุไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบระดับกลางและสูงและมีความไม่แน่นอนต่ำ และประเด็นที่มีความไม่แน่นอน
และผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง  ก็ระบุเป็นประเด็นที่ต้องวางแผนยุทธศาสตร์ได้เลย ประเด็นใดที่มีผลกระทบ
สูงก็กำหนดให้เป็นประเด็นสำคัญที่สุดหรือประเด็นวิกฤติ สำหรับประเด็นที่มีความไม่แน่นอนปานกลางและสูงแต่
มีผลกระทบสูง และปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูงและผลกระทบปานกลาง ก็ให้นำมาวิเคราะห์กำหนดภาพอนาคต
ทางเลือกหรือฉากทัศน์ต่อไป 

 

4 ศ. ดร.ไผทชิต เอกจริยกร. การให้บริการขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชัน. เสนอต่อที่ประชุมราช

บัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา วันพุธท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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ตารางที่ 12 แนวทางการวางแผนตามระดับความไม่แน่นอนและระดับผลกระทบ 

 
 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถสรุปความไม่แน่นอนและผลกระทบของปัจจัยที ่สำคัญต่อ
อนาคตการเดินทางในมหานครกรุงเทพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 13 สรุปความไม่แน่นอนและผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ตอ่อนาคตการเดินทางในมหานครกรุงเทพ 

 
ระดับผลกระทบ (impact) 

สูง กลาง ต่ำ 

ระ
ดับ

คว
าม

ไม
่แน

่นอ
น 

(u
nc

er
ta

in
ty

) 

สูง 
 

ปัจจัยสำคัญท่ีสุดท่ีใช้สร้าง 
ฉากทัศน์  

ปัจจัยสำคัญท่ีใช้สร้าง 
ฉากทัศน์ 

ประเมินและติดตาม 

กลาง 
 

ปัจจัยสำคัญท่ีใช้สร้าง 
ฉากทัศน์  

ปัจจัยท่ีควรคำนึงในการ
วางแผน 

สังเกตการณ์ 

ต่ำ 
 

ประเด็นวิกฤติท่ีต้องอยู่ ในแผน
ยุทธศาตร์แล้ว  

ปัจจัยสำคัญท่ีควรคำนึงในการ
วางแผน 

สังเกตการณ์ 
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  ผลกระทบ 

สูง กลาง ต่ำ 

คว
าม

ไม
่แน

่นอ
น 

สูง
 

- กระบวนการเป็นเมือง (urbanization) 
- ทัศนคติในการเดินทาง 
- การบูรณาการระบบขนส่งสาธารณะ

iIntegrated-transportation 
system) 

- การเข้าสูร่ะบบ 
(formalization) ของระบบ
ขนส่งทางเลือก (informal 
transport)  

- การขนส่งโดรน (drone 
delivery) 

กล
าง

 

- กฎหมายรองรับบริการรถร่วมโดยสาร 
- ยานยนตไ์ร้คนขับ (autonomous 

vehicle)  

- ค่านิยมในการครอบครอง
ยานพาหนะ  

- การเพิ่มขึ้นของชนช้ัน
กลาง (rise of middle-
class) 

- การทำงานของคนรุ่นใหม่ 
Gen Y 

ต่ำ
 

- ภาวะโลกร้อน 
- แพลตฟอร์มบริการบรูณาการการ

ขนส่ง Mobility as a Service 
(MaaS) 

- ยานยนตไ์ฟฟ้า (E-vehicle) 

- เทคโนโลยีความเป็นจริง
เสมือน (virtual reality 
technology) 

- สังคมผูสู้งอายุ (aging 
society) 

- เทคโนโลยีการเชื่อมข้อมูลกับ
ยานพาหนะ (connected 
vehicle) 

- gig economy 
- E-commerce 
- sharing economy  

 

2.4 พลวัตของระบบการเดินทางในมหานครกรุงเทพ 

 จากการวิเคราะห์แนวโน้มการเดินทางที่สำคัญในมหานครกรุงเทพ พบว่า มีการเพิ่มขึ้นของการ
เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ ในส่วนนี้จะวิเคราะห์พลวัตของระบบการเดินทางในมหานครกรุงเทพเพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อแนวโน้มดังกล่าว รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบ  เพ่ือนำไปสู่การคัดเลือก
ปัจจัยสำคัญท่ีสุดในการสร้างภาพอนาคตการเดินทางในมหานครกรุงเทพในอีก 20 ปี ข้างหน้า 

2.2.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ 

1) ความไม่สอดคล้องกันระหว่างการพัฒนาเมืองกับการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  คนรายได้น้อยไม่
สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยในเมืองที่อยู่ใกล้แหล่งงานได้เนื่องจากที่อยู่อาศัยในเมืองมีราคาแพง โดยเฉพาะที่อยู่
อาศัยตามแนวรถไฟฟ้า ทำให้ไม่มีความสมดุลระหว่างแหล่งงานและที่อยู่อาศัย (job-housing balance) แรงงาน
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ที่ทำงานในเมืองต้องอาศัยในบริเวณชานเมืองเพราะราคาถูกกว่า การขยายตัวในแนวราบ (urban sprawl) ของ
กรุงเทพมหานครยิ่งทำให้คนยิ่งอาศัยออกไปไกลมากขึ้น 

2) ความไร้ประสิทธิภาพของระบบขนส่งสาธารณะ ผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ชานเมืองต้องเดินทางไกล
เพื่อมาทำงานในเมือง แต่ระบบขนส่งสาธารณะกลับไม่ครอบคลุม เนื่องจากปัญหาซุปเปอร์บล็อก (super block) 
ต้องพึ่งพารถจักรยานยนต์รับจ้างในการเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะ หรือเรียกว่า first/last mile อีกทั้ง ระบบ
ขนส่งสาธารณะยังขาดการบูรณาการ มีค่าเดินทาง first/last mile ในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ การ
เดินทางหลายต่อทำให้ค่าเดินทางมีราคาแพง คนที่อาศัยอยู่ชานเมืองจึงเลือกเดินทางด้วยรถส่วนตัว นำไปสู่ปัญหา
รถติดในกรุงเทพมหานคร รถจักรยานยนต์รับจ้างจึงเป็นทางเลือกในการเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วน นอกจากนี้ การ
ดำเนินการของภาครัฐในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทั้งรถเมล์และรถไฟฟ้า และการสนับสนุนการเดินทางแบบ
ไร้เครื่องยนต ์(non-motorized transport) ยังคงไม่สัมฤทธิ์ผล ทำให้รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็น feeder หลักใน
การเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะ ในอนาคตการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย จะมีจำนวนสถานีรถไฟฟ้า
เพ่ิมขึ้นจำนวนมาก  ความต้องการรถจักรยานยนต์รับจ้างในการรับส่งผู้โดยสารเข้าสู่สถานีก็จะเพ่ิมขึน้เช่นกัน 

3) การเติบโตของธุรกิจรับส่งสินค้า delivery service ผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน จะสร้างโอกาสให้
กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้บริการส่งสินค้าเป็นอาชีพเพื่อหารายได้ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้สมัครแล้วเป็นจำนวนมาก
เนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจออนไลน์ การพัฒนาธุรกิจ RHS เป็นทั้งโอกาสในการเพ่ิมรายได้ของผู้
ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ในขณะเดียวกันก็เป็นภัยคุกคามหากไม่มีการปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีเช่นกัน   

4) การพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมขนส่ง การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเปลี ่ยนแปลง
อุตสาหกรรมขนส่งในปัจจุบันและอนาคตการเดินทางในมหานครกรุงเทพเป็นอย่างมาก เริ่มจากการเติบโตของ
ธุรกิจบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร (ride- hailing service) และพัฒนาแนวคิดการขนส่งฐานบริการ (Mobility 
as a Service: MaaS) ซึ ่งเป็นบริการขนส่งที ่ตอบสนองความต้องการของผู ้เดินทาง (demand responsive 
transport) โดยคาดหวังว่าจะกลายเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ในการเข้ามาช่วยจัดการปัญหาด้านระบบขนส่งใน
อนาคต อาศัยการบูรณาการระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมดมาให้บริการกับผู้เดินทาง โดยผู้เดินทางสามารถเรียกใช้
รูปแบบการเดินทางต่าง ๆ ตามความต้องการและความเหมาะสมกับการเดินทางแต่ละครั้ง ด้วยความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยดีิจิทัล ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล big data ทำให้หลายเมืองในโลกกำลังพยายามพัฒนาแพลตฟอร์ม 
MaaS ให้เกิดขึ้นและใช้งานได้จริง รวมถึงภาคเอกชนในประเทศไทยที่กำลังพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ ในช่วงเริ ่มต้น
เป็นการบูรณาการให้รถส่วนบุคคลร่วมโดยสารเป็นระบบขนส่งรองสำหรับระบบขนส่งมวลชนทางรางเป็นหลัก 
นอกจากนี้ การพัฒนายานยนต์ไร้คนขับและยานยนต์ไฟฟ้าเป็นอีกก้าวสำคัญต่ออนาคตการเดินทางของผู้ใช้
รถจักรยานยนต ์เทคโนโลยีเหล่านี้จะทำให้การเดินทางปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในอนาคต 

5)  ความต้องการเดินทางของประชากรกลุ่มใหม่ สังคมผู้สูงอายุจะต้องการบริการขนส่งสาธารณะแบบ
ประตูสู่ประตูมากขึ้น ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ เป็นโสด ไม่ซื้อรถยนต์ เน้นการทำงานหารายได้ บางส่วนจึงขับขี่
รถจักรยานยนต์และทำงานเสริมในธุรกิจบริการรับส่งสินค้า  
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2.2.2 ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของการใช้รถจักรยานยนต์ 

1. ผลกระทบเชิงบวก 

- รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นระบบขนส่งรอง ช่วยสนับสนุนให้คนสามารถเข้าถึงระบบขนส่ง

มวลชน ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลง ในอนาคตเมื่อมีการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าจนครอบคลุม

ครบตามแผนแม่บท หากไม่มีการพัฒนาระบบขนส่งรองอื่น ๆ มารองรับหรือไม่มีการพัฒนา 

TOD จะมีความต้องการบริการรถจักรยานยนต์รับจ้างเพ่ิมขึ้น 

- รถจักรยานยนต์ที่ให้บริการรับส่งสินค้า ช่วยลดปริมาณการเดินทางในเมือง โดยเฉพาะการ

บริการรับส่งอาหาร ซึ่งร้านที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่มักอยู่ในเมืองชั้นในซึ่งมีข้อจำกัดด้านที่จอด

รถ หรืออยู่ในบริเวณชานเมืองที่มีการเข้าถึงลำบาก ไม่มีบริการระบบขนส่งสาธารณะ จึงเป็น

การช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองอีกด้วย 

2. ผลกระทบในเชิงลบ 
- ในประเทศไทยผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 60 เป็นผู้ขับขี่

รถจักรยานยนต์ 

- รถจักรยานยนต์เป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหา PM 2.5 

- รถจักรยานยนต์รับจ้างที่วิ่งบนทางเท้าทำให้เกิดอุบัติเหตุกับคนเดินเท้า จึงต้องมีการบังคับใช้

กฎหมายจราจรยังเข้มงวดมากข้ึน 

ผลการวิเคราะห์แผนผังระบบพลวัต (system dynamics map) ของความสัมพันธ์เชิงระบบของการ
เดินทางในเมือง พบว่า การเพ่ิมข้ึนของการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ 

3) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความไร้ประสิทธิภาพของระบบขนส่งสาธารณะและการเติบโตของธุรกิจ
บริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชัน  

4) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับแนวคิดการขนส่งฐานบริการ (MaaS) แนวคิดนี้จะมีบทบาทสำคัญในการ
ส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เนื่องจากอาศัยการบูรณาการระบบขนส่งสาธารณะ
ทั้งหมดมาให้บริการกับผู้เดินทางบนแพลตฟอร์ม โดยผู้เดินทางสามารถเลือกรูปแบบการเดินทางตาม
ความต้องการและความเหมาะสมกับการเดินทางแต่ละครั้งในราคาที่เหมาะสม นำไปสู่ประเด็นสำคัญ
ในการกำหนดนโยบายสาธารณะว่า จะพัฒนาแพลตฟอร์มบริการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสำหรับทุกคน
ในเมืองตามแนวคิด MaaS และมีความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนบนแพลตฟอร์มอย่างไร 
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ภาพที่ 6 พลวัตของระบบการเดินทางในมหานครกรุงเทพ
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บทท่ี 3 ภาพอนาคตการเดินทางในเมือง 

ในบทนี้นำเสนอภาพอนาคตของการเดินทางในภาคมหานครกรุงเทพใน 3 ลักษณะคือ อนาคตฐาน (baseline 
future) อนาคตทางเลือก (alternative futures) และอนาคตที่พึงประสงค์ (preferable future) โดยส่วน
ของอนาคตฐานเป็นการบรรยายภาพอนาคตที่เกิดจากแนวโน้มหลักในการเดินทางในภาคมหานคร ในขณะที่
อนาคตทางเลือกเป็นการบรรยายภาพอนาคตการเคลื่อนที่ในอนาคต 20 ปีข้างหน้าภายใต้ปัจจัยสำคัญ (key 
drivers) 2 ปัจจัย และอนาคตที่พึงประสงค์เป็นภาพอนาคตที่มีความยั่งยืน (sustainability) ความเป็นธรรม 
(equity) และประสิทธิผลของการพัฒนา (efficiency) โดยคัดเลือกจากฉากทัศน์ของอนาคตทางเลือกในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมกลุ่มย่อย 

ในบทที่ผ่านมา จากการศึกษาเอกสารและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง พบว่า แนวโน้มสำคัญใน
การเดินทางในมหานครกรุงเทพสอดคล้องกับแนวโน้มระดับโลกในประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 

5) ยุคแห่งยานยนต์ (motorization): ยาวนานสู่อนาคต การเดินทางด้วยรถยนต์เพิ่มขึ้นในเมืองใหญ่
ทั่วโลก จำนวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ก็เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องในมหานครกรุงเทพ 

6) แนวคิดธุรกิจขนส่งฐานบริการ (Mobility as a Service: MaaS): ระบบขนส่งสาธารณะทั้งระบบ 
จบที่แพลตฟอร์มเดียว MaaS กลายเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ในการจัดการระบบขนส่งในอนาคต  

7) ระบบเชื ่อมต่อข้อมูลเพื ่อการเดินทาง (connected mobility): ระบบขนส่งสาธารณะ on 
demand การพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการเดินทางภายในเมืองเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของคนเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

8) ส่วนตัวกับส่วนรวม (individual VS collective): กฎหมายที่ยังไร้ความชัดเจน นวัตกรรมระบบ
บริการร่วม (sharing) ต้องการการรองรับด้านกฎหมายแบบบูรณาการ ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่
ชัดเจนในการกำกับดูแลธุรกิจบริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชัน 
จากการกวาดสัญญาณด้วยกรอบแนวคิด STEEPV พบว่า ปัจจัยสำคัญที่จะมีผลต่อการเดินทางใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในอนาคต คือ  
5) นวัตกรรมการขนส่ง จะเปลี ่ยนวิธีการเดินทางของคนเมืองในอนาคต ได้แก่ ยานยนต์ไร้คนขับ 

(autonomous Vehicle) ยานยนต์ไฟฟ้า (e-vehicle) การขนส่งโดรน ระบบการเชื่อมต่อยานพาหนะ
กับข้อมูล (connected vehicle) ธุรกิจขนส่งฐานบริการ (Mobility as a Service: MaaS)  

6) เศรษฐกิจดิจิทัล จะสร้างความสะดวกและเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเมืองในอนาคตในทุกด้าน 
7) สังคมเมืองสมัยใหม่ คนเมืองจะเพิ่มมากขึ้น มีความเป็นปัจเจกมากขึ้นและเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มี

ข้อจำกัดในการเดินทาง จะเปลี่ยนความต้องการในการเดินทางในอนาคต 
8) กฎหมายรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาระบบขนส่งในเมืองในอนาคต 
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3.1 อนาคตฐาน (baseline future) ของการเดินทางในมหานครกรุงเทพ 

จากการทบทวนข้อมูลเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ทำให้เห็นแนวโน้มสำคัญในการเดินทางในมหานครกรุงเทพ
และผลจากการกวาดสัญญาน ผู้วิจัยสามารถสรุปอนาคตฐานในการศึกษาอนาคตการเดินทาง ได้ดังนี ้

1. แนวคิดการขนส่งฐานบริการ: มิติใหม่ของบริการขนส่งแห่งอนาคต (Mobility-as-a-Service)  

แนวคิดการขนส่งฐานบริการ Mobility as a Service (MaaS) กลายเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ในการ
จัดการระบบขนส่งในอนาคต MaaS เป็นแนวคิดในการให้บริการขนส่งที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของยานพาหนะ 
(personally-owned modes of transportation) แต่เป็นผู้ให้บริการขนส่งที่รวบรวมเอาบริการขนส่งที่เป็นของ
รัฐและเอกชนมาให้บริการแก่ผู้เดินทาง ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถตัดสินใจตลอดจนวางแผนการเดินทางของตัวเอง
ในรูปแบบที่สะดวกที่สุด รวดเร็วที่สุด และพึงพอใจที่สุด ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าบริการและจองการเดินทาง
หลายรูปแบบได้ภายในแอปพลิเคชันเดียว และแอปพลิเคชันนี้สามารถแนะนำช่องทางการเดินทางแบบเรียลไทม์
โดยประมวลผลโอกาสและความเป็นไปได้ในการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดมอบให้แก่ผู้ใช้บริการ ทำให้ผู้ใช้บริการ
ได้รับบริการที่คุ้มค่าทั้งในเชิงราคาและการประหยัดเวลา ในปัจจุบันอุตสาหกรรมคมนาคมขนส่งให้ความสำคัญกับ
แนวคิด MaaS เป็นอย่างมาก ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล big data ทำ
ให้สามารถบูรณาการระบบขนส่งทั้งหมดมาให้บริการกับผู้เดินทางบนแพลตฟอร์ม หลายเมืองในโลกกำลังพยายาม
พัฒนาแพลตฟอร์มบริการขนส่งตามแนวคิด MaaS ให้เกิดขึ้นและใช้งานได้จริง  

สำหรับประเทศไทย รัฐบาลได้ริเริ ่มแผนการขับเคลื ่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยมีระบบขนส่ง
อัจฉริยะ (smart mobility) เป็นหนึ่งในแกนหลักในการพัฒนาเมือง มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
และชาญฉลาดมาประยุกต์ใช้กับระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะ โดยประสานความร่วมมือและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางของภาคเอกชน เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมผ่านโครงการของ
ภาครัฐ ทั้งนี้ บริษัทที่ให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารเปิดตัวแอปพลิเคชันทริป แพลนเนอร์ (Trip Planner) 
ฟีเจอร์และบริการวางแผนเดินทางใหม่ล่าสุด นำร่องแนวคิด MaaS เป็นครั้งแรกในไทยในปี 2562 ที่ผ่านมา เพ่ือ
ให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวใน 7 จังหวัดนำร่อง ซึ่งได้แก่ กรุงเทพ ภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายผ่านบริการดังกล่าว  

โดยแนวคิดหลัก คือ การบูรณาการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันเรียกรถ 
หรือ รถส่วนบุคคลร่วมโดยสารที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์
รับจ้างเพื่อตอบโจทย์การเดินทางจากต้นทางสู่ปลายทาง (FMLM - First Mile/Last Mile) ดังนั้น ในอนาคต
ธุรกิจให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารโดยภาคเอกชนจะเติบโตและนำร่องบูรณาการร ะบบขนส่งเพ่ือ
ให้บริการการเดินทางตามแนวคิด MaaS อย่างไรก็ดี เงื่อนไขสำคัญคือ การให้บริการขนส่งผู้โดยสารของรถ
ส่วนบุคคลร่วมโดยสารต้องถูกกฎหมาย และต้องสนับสนุนให้ระบบขนส่งมวลชนทางรางเป็นระบบขนส่งหลัก 
ในขณะที่ระบบขนส่งสาธารณะอย่างอื่นเป็นระบบขนส่งรองที่สนับสนุนระบบขนส่งหลัก การให้บริการขนส่ง
แนวคิด MaaS จึงยังมีความไม่แน่นอนในหลาย ๆ ด้าน เช่น กฎหมายที่จะรองรับรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร 
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การบริหารจัดการวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเพ่ือส่งเสริมให้เป็นระบบขนส่งรองที่มีประสิทธิภาพ พฤติกรรมการ
เดินทางของผู้บริโภค ระบบภาษีและการประกันภัยที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงความร่วมมือและความกระตือรือร้น
ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี แนวคิดดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะของเมืองในระยะยาวอย่างแน่นอน 

2. รถจักรยานยนต์รับจ้าง: เส้นเลือดฝอยที่ทั ่วถึงของคนเมือง (Motorcycle taxis as urban 
capillaries) 

ปัญหาซุปเปอร์บล็อกที่ยากเกินแก้ไขและการขาดระบบถนนสายรองในภาคมหานคร ทำให้รัฐไม่สามารถ
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพได้ ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขโดยภาครัฐ แต่กลับกลายเป็น
เศรษฐกิจนอกระบบเป็นผู้เข้ามาแก้ปัญหาแทน ซึ่งก็คือ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ทั้งนี้ สาเหตุของการขยายตัวของ
รถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นผลมาจาก 1) ระบบการขนส่งสาธารณะที่ไม่ทั่วถึงและเพียงพอ 2) การจัดวางทางผัง
เมืองที่ไม่เป็นระบบ 3) การเพ่ิมขึ้นของประชากรในเขตเมืองอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรและความเร่ง
รีบในการเดินทาง และ 4) ราคาจักรยานยนต์ที่ไม่แพงมาก ทำให้สามารถประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์รับจ้างได้
ง่าย  

ในปัจจุบันจำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในกรุงเทพมหานครมีเกือบ 2 แสนคน แต่ละคนขับกัน
ประมาณ 20–30 เที่ยวต่อวัน เมื่อรวมแล้วรถจักรยานยนต์รับจ้างทั้งหมดวิ่งรับส่งเป็นจำนวน 2–3 ล้านเที่ยวต่อ
วัน มากกว่าจำนวนเที่ยวของรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดินรวมกัน 3 เท่า รถจักรยานยนต์รับจ้างจึงเป็นทางรอดเดียว
ของระบบขนส่งมวลชนทางราง ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของเมืองที่ต้องการเส้นเลือดฝอยมารองรับ ในขณะ
ที่ระบบขนส่งสาธารณะอื่นไม่สามารถเป็นระบบขนส่งรอง (feeder) ที่สนับสนุนรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดินได้ 
รถจักรยานยนต์รับจ้างเท่านั้นที่จะช่วยขนส่งคนจากบ้านไปสู่ป้ายรถเมล์ สถานีรถไฟฟ้า และสถานที่ทำงานได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว หากปราศจากคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง กรุงเทพมหานครจะเป็นอัมพาตทันที  

 จากแนวโน้มการพัฒนาบริการขนส่งตามแนวคิด  MaaS ของบริษัทเอกชน ทำให้ในอนาคต
รถจักรยานยนต์รับจ้างจะกลายเป็นระบบขนส่งรองเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชน เมื่อระบบขนส่งมวลชนทาง
รางมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นตามแผนแม่บทฯ จำนวนสถานีรถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 100 สถานี เป็น 
300 สถานี ย่อมหมายถึงจำนวนวินรถจักรยานยนต์รับจ้างจะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย  ดังนั้น การบูรณาการ
รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นระบบขนส่งรองของระบบขนส่งมวลชนจึงสำคัญอย่างยิ่งในการเพ่ิมจำนวนผู้โดยสาร
ให้แก่ระบบขนส่งมวลชน การพัฒนาการให้บริการของรถจักรยานยนต์รับจ้างให้มีคุณภาพทั้งในด้านราคา การ
บริหารจัดการ และความปลอดภัยจึงเป็นคำตอบสำคัญประการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างยั่งยืน
ในภาคมหานคร  
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3. รถจักรยานยนต์รุ่งโรจน์ในยุคอีคอมเมิร์ซ (Growing E-commerce, booming motorcycles) 

การเติบโตของธุรกิจบริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชัน ทั้งรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร (ride-hailing service) 
และธุรกิจบริการส่งของ สร้างโอกาสในการใช้รถจักรยานยนต์เพื่อการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น จำนวนผู้สมัคร
ทำงานในธุรกิจส่งของ เช่น GrabBike เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากสามารถทำเป็นรายได้เสริมจากงานประจำ ในปัจจุบัน 
พบว่า มีผู้ขับรถจักรยานยนต์เพ่ือส่งผู้โดยสาร พัสดุ เอกสารและอาหารให้กับหลายบริษัทในเวลาเดียวกัน เริ่มจาก
บริการของแอปพลิเคชันหลัก ได้แก่ LINEMAN และ GrabBike ต่อมามีแอปพลิเคชันหลักส่งพัสดุและเอกสาร
เพิ่มขึ้นในตลาด อาทิ Banana Bike, Lalamove, SendRange, Skootar, GrabBike (Delivery), SCG Express 
และ Deliveree เป็นต้น  

ธุรกิจออนไลน์เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันบริการส่งสินค้าออนไลน์ต้องการความรวดเร็วในการส่ง จึง
ทำให้การขนส่งด้วยรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นการขนส่งช่วงสุดท้าย (last mile delivery) ของสินค้าออนไลน์ มีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ธุรกิจส่งของเริ่มเข้ามาให้บริการจัดส่งอาหารมากขึ้นด้วย แกร็บฟู้ด (GrabFood) 
เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสูงสุดในบรรดาบริการทั้งหมดของแกร็บประเทศไทย ในปัจจุบันมีผู้ที่เปลี่ยนอาชีพมา
ทำงานหลักหรือทำงานเสริมเป็นผู้รับส่งอาหารเป็นจำนวนมาก นอกจากการส่งอาหารแล้ว แอปพลิเคชันหลัก ชื่อ
ดังอย่าง LINEMAN ยังให้บริการรับส่งเอกสารและส่งสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ เช่น 7-11 อีกด้วย ในปัจจุบันมี
แอปพล ิ เคช ันส ่งอาหารให ้บริ การในกร ุงเทพมหานคร อาทิ  Get, Food Panda, GrabFood, Skootar, 
Honestbee, Haapy fresh และ Now เป็นต้น ทุกวันนี้จึงเป็นยุคทองในการหารายได้ของคนขับรถจักรยานยนต์
อย่างแท้จริง และมีแนวโน้มจะเติบโตอย่างมากในอนาคต โดย Grab พัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ Cloud kitchen คือ 
โมเดลการรวบรวมร้านอาหารหลายร้านเข้ามาไว้ในครัวกลาง เพื่อช่วยขจัดช่องว่างและข้อจำกัดด้านสถานที่ตั้ง
ของร้านอาหารในพื้นที ่ต่าง ๆ พร้อมทั ้งเพิ ่มตัวเลือกด้านอาหารที ่หลากหลายยิ ่งขึ ้นผ่านการใช้  data ของ 
GrabFood โดย GrabKitchen ได้เริ่มจัดตั้งครั้งแรกในอินโดนีเซียและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จึงมีการ
นำเอาโมเดลนี้มาขยายต่อในไทย เนื่องจากประเทศไทยเองก็เป็นตลาดอาหารที่ค่อนข้างใหญ่มากสำหรับ Grab 
การเติบโตของธุรกิจบริการส่งอาหารจะทำให้บริการขนส่งด้วยรถจักรยานยนต์เพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต 

4. กรุงเทพมหานคร: เมืองรถจักรยานยนต์ชั่วกาลปาวสาน (Motorcycles are here to stay) 

จากการพัฒนาบริการขนส่งตามแนวคิด MaaS ของเอกชนและการเติบโตของธุรกิจส่งสินค้า ทำให้เห็น
ภาพอนาคตฐานของภาคมหานครกรุงเทพ จะเป็นเมืองรถจักรยานยนต์ไปอีกนาน จากสถิติจำนวนรถจักรยานยนต์
ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีละ 1 แสนคันต่อปี สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาหลักของมหานครกรุงเทพในด้านโครงข่าย
ถนนและประสิทธิภาพของระบบขนส่งสาธารณะ เนื่องจากระบบถนนที่มีแต่สายหลักไม่มีสายรอง ถนนใน
กรุงเทพมหานครจึงมีตรอกซอกจำนวนมาก ส่งผลให้ระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
รถเมล์ไม่สามารถเข้าไปในซอยได้ การเดินทางจากบ้านมายังป้ายรถเมล์หรือสถานีรถไฟฟ้าจึงต้องอาศัย
รถจักรยานยนต์รับจ้าง เกิดการเดินทางหลายต่อ อันเนื่องจากการขยายตัวในแนวราบของเมือง ผู้คนอาศัยอยู่ชาน
เมืองไกลจากแหล่งงานที่กระจุกตัวอยู่ในพ้ืนที่เมืองชั้นใน ทำให้ค่าเดินทางรวมราคาแพง อีกทั้ง ไม่มีการบูรณาการ
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ระบบขนส่งสาธารณะทั ้งหมดภายในเมือง คนที ่อาศัยอยู ่ชานเมืองต้องอาศัยการเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
รถจักรยานยนต์จึงทำหน้าที่เป็นยานพาหนะสำหรับเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
ชนชั้นกลางที่อาศัยทั้งในและนอกเมือง ซึ่งเป็นฐานใหญ่ของเมือง  

นอกจากเหตุผลในเรื่องเศรษฐกิจที่ทำให้คนจำนวนมากไม่สามารถซื้อรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลได้นั้น ยังมี
เหตุผลอีกมายมาย เช่น ไลฟ์สไตล์ของการเดินทาง รถจักรยานยนต์นั้นประหยัดค่าน้ำมันมากกว่ารถยนต์ มีความ
คล่องตัวกว่า การหาที่จอดรถในเมืองใหญ่ได้ง่ายกว่า และประหยัดเวลาในการเดินทางได้มากกว่า จึงเห็นคน
จำนวนมากซื้อจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะส่วนตัว และใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างในการเดินทาง รวมทั้ง
บริการส่งพัสดุและส่งอาหารเพ่ือประหยัดเวลาการเดินทาง 

ทุกวันนี้รถจักรยานยนต์จึงไม่ได้เป็นเพียงยานพาหนะในการเดินทางเท่านั้น แตก่ำลังกลายเป็นกองทัพมด
ที่สนับสนุนเศรษฐกิจเมืองยุคใหม่ท่ามกลางการเติบโตของเศรษฐกิจกิ๊ก (gig economy) และเศรษฐกิจแบ่งปัน 
(sharing economy) จากการคาดประมาณปริมาณการเดินทางในภาคมหานครในอนาคต พบว่า การจราจรยังคง
ติดขัดอย่างมากในอนาคต เนื่องจากปริมาณรถยนต์ส่วนตัวยังคงเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น การเดินทางของคนและการ
ขนส่งสินค้ายังคงต้องพึ่งพารถจักรยานยนต์ต่อไปตราบเท่าที่ปัญหาซุปเปอร์บล็อก (super block) ยังคงเป็น
ปัญหาสำคัญที่รอการแก้ไขของภาคมหานคร 

5. บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร: กฎหมายไทยต้องก้าวให้ทัน (Grab me if you can) 

ธุรกิจบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร (Ride-Hailing Service: RHS) จัดเป็นหนึ่งในธุรกิจแบ่งปัน แต่
ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีข้อกฎหมายที่รองรับธุรกิจบริการรถร่วมโดยสารแบบบูรณาการ กฎหมายที่ใกล้เคียง
คือพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ที่ระบุว่าการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อรับจ้างขนส่งผู้โดยสารเป็นความผิด 
เนื่องจาก 1) ใช้รถยนต์ผิดประเภทจากที่จดทะเบียนไว้ 2) ไม่ใช้มาตรค่าโดยสารตามที่ราชการกำหนด และ 3) ผู้
ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ จึงไม่เข้าสู่ระบบทะเบียนของศูนย์ข้อมูลประวัติผู ้ขับรถสาธารณะของ
กรมการขนส่งทางบก ไม่มีการตรวจสอบประวัติกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและไม่มีการพิมพ์ลายนิ้วมือ อีกทั้ง 
พระราชบัญญัติประกันภัยก็ไม่คุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุ เพราะในกฎหมายระบุว่าเป็นรถใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช่
รถประเภทรับจ้างสาธารณะหรือให้เช่าที่จะต้องมีกฎหมายกำหนดให้ความคุ้มครองในกรณีรับจ้างขนส่งผู้โดยสาร 
ดังนั้น หากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุไม่พึงประสงค์ ผู้โดยสารจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย และภาครัฐจะไม่
สามารถติดตามรถหรือคนขับมาดำเนินคดีได้ อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกมีการดำเนินการเพ่ือจัดระเบียบ
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ระยะที่ 3 มีการร่วมหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายทหาร ตำรวจ วินรถ
จักรยานยนต์รับจ้างและ GrabBike โดยมติที่ประชุมยืนยันว่า GrabBike ที่จะให้บริการรับส่งผู้โดยสารต้องเป็น
ป้ายเหลืองเท่านั้น  

ในต่างประเทศการให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารผ่านแอปพลิเคชันก็เคยมีปัญหาความขัดแย้ง
และปัญหากฎหมายเช่นเดียวกัน เช่น ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ซึ่งมีการเรียกร้องให้เพิ่มทางเลือกในการ
เดินทางนอกจากการใช้บริการรถแท็กซี่ ในขณะที่การให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารผ่านแอปพลิเคชันยัง
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ไม่มีกฎหมายอนุญาตให้ทำได้เนื่องจากบุคคลใดก็ตามจะนำรถยนต์มาใช้ในการรับส่งผู้โดยสารได้จะต้องได้รับ
อนุญาตจากเจ้าหน้าที่ท่ีมีอำนาจให้ดำเนินการเป็นรถแท็กซี่หรือเป็นรถเช่า และต้องมีการทำการประกันภัยด้วย 
ซึ่งได้มีการศึกษาวิเคราะห์ว่าสมควรที่จะมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ต่อมาผู้ให้บริการรถแท็กซี่ใน
เขตปกครองพิเศษฮ่องกงก็ได้พัฒนาการเรียกรถแท็กซี่โดยใช้แอปพลิเคชันเช่นกัน โดยมีผู้เห็นว่าเมื่อพิจารณา
ถึงข้อดีข้อเสียในเรื่องนี้แล้วสมควรที่จะมีการออกกฎหมายเพ่ือกำหนดให้มีการอนุญาตนำรถยนต์ส่วนบุคคลมา
ให้บริการขนส่งคนโดยสารผ่านแอปพลิเคชันได้แต่ต้องกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยและการ
แข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม 

  สิ่งที่เกิดข้ึนในประเทศไทยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมาแล้วเช่นกัน ในหลายประเทศได้เล็งเห็น
ประโยชน์จากการให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน จึงได้ออกกฎหมายอนุญาตให้มีการ
ดำเนินการให้บริการดังกล่าวได้แม้จะมีการกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ทำได้แตกต่างกันออกไปบ้าง 
เล็กน้อย การศึกษาตัวอย่างที่ดี (best practice) ธุรกิจรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารในหลายประเทศทั่วโลกก็มี
ความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างการกำกับดูแลของภาครัฐที่มุ่ง
รักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นหลัก ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความยืดหยุ่นให้กับผู้ประกอบการและภาค
ธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางธุรกิจและการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง จากการทบทวน
กฏหมายเกี่ยวกับบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารผ่านแอปพลิเคชันในหลายประเทศ พบว่า มีการกำหนด
หลักเกณฑ์ที่คล้ายคลึงกันในเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัย การกำหนดให้มีการทำประกันภัย ตลอดจนห้ามผู้
ขับข่ีรถส่วนบุคคลวิ่งตระเวนรับผู้โดยสารตามท้องถนน  ดังนั้น เพ่ือให้มีการควบคุมการให้บริการรถส่วนบุคคล
ร่วมโดยสารผ่านแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงข้อกฎหมายให้รองรับธุรกิจ
รูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นให้ทันยุคทันสมัย และควบคุมกิจการธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายกับ
ความต้องการของสังคม เพื่อที่รัฐจะได้สามารถเข้าไปกำกับดูแลให้ถูกต้องตาม กฎระเบียบ และสามารถจัด
ระเบียบการเรียกเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง 

จากประสบการณ์ของต่างประเทศที่อนุญาตให้ดำเนินธุรกิจแบ่งปัน รัฐบาลหลายแห่งได้ตรากฎหมายใหม่
ขึ้นมา เพ่ือควบคุมกิจกรรมธุรกิจบริการรถร่วมโดยสารขึ้นมาโดยเฉพาะ รัฐบาลที่เห็นถึงความจำเป็นในการจัดสรร
ทรัพยากร เพื่อให้การคมนาคมเกิดความคล่องตัวมากขึ้น ต่างก็ต้องยอมรับการเข้ามาสู่ตลาดของธุรกิจรถร่วม
โดยสารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยมีแนวนโยบายหลายรูปแบบ เช่น แก้ไขกฎหมายเดิม ออกกฎหมายใหม่ หรือการ
ออกโครงการนำร่องไปก่อนโดยยังไม่แก้ไขกฎหมาย ทั้งนี้ ในประเทศไทยยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ ในเชิง
กฎหมาย ยังคงบังคับใช้กฎหมายเดิมกับบริบทการคมนาคมขนส่งที่เปลี่ยนไป อีกทั้งยังไม่มีการบูรณาการด้าน
กฎหมายในการควบคุมในด้านอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง เช่น หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการควบคุมแอปพลิเคชัน ซึ่ง
รับผิดชอบโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. 
เป็นต้น 
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แม้ว่ากรมการขนส่งทางบกจะเริ่มดำเนินการผลักดันให้บริการรถร่วมโดยสารถูกกฎหมาย กำหนดเงื่อนไข
แก้พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ทำให้โอกาสที่บริการรถร่วมโดยสารจะถูกกฎหมายในอนาคตอันใกล้นี้มีความ
เป็นไปได้สูง แต่สิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญตามมาหลังนั้น คือ แนวทางการบริหารจัดการบริการรถร่วมโดยสาร แท็กซี่
และรถจักรยานยนต์รับจ้าง โดยรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นไปได้ เช่น การบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์ 
การบริหารจัดการร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน หรือการบริหารจัดการร่วมกันผู้ให้บริการรถร่วมโดยสารกับวินรถ
จักรยานยนต์รับจ้าง ทั้งนี้ รูปแบบที่เหมาะสมคือรูปแบบที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้โดยสารและสร้างความเป็นธรรม
ให้กับทุกฝ่ายอย่างแท้จริง 

6. ยานยนต์ไฟฟ้า: โจทย์ใหม่ของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื ้นฐาน (New vehicles, new 
infrastructure) 

ปัจจุบันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามีขายในประเทศไทยแล้ว แต่ส่วนใหญ่ยังไม่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตาม
เกณฑ์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภ ัณฑ์อ ุตสาหกรรม (สมอ.) ซ ึ ่งกรมการขนส่งทางบกกำหนดไว ้ว่า 
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าต้องมีกำลังพิกัดมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 0.25 กิโลวัตต์ หรือไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ โดยต้อง
มีความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในปัจจุบันรถจักรยานยนต์เกือบ 100% ขับเคลื่อนด้วยน้ำมัน 
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ายังไม่เป็นที่นิยมมากนัก สาเหตุหลัก คือ กำแพงภาษีทำให้ราคาแพงกว่ารถที่ขับเคลื่อนน้ำมัน
กว่า 30,000–40,000 บาท รวมถึงต้องใช้เวลาชาร์จไฟฟ้านานกว่า 6–8 ชม. แต่สามารถขับได้ระยะทางสั้น ๆ อีก
ทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่มีรองรับ สถานีบริการชาร์จไฟมีจำนวนน้อย 

ภาคเอกชนเริ่มขยายธุรกิจด้านบริการแพลตฟอร์มยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (electric 
vehicle connectivity platform) โดยเชื่อว่าจะสามารถผลักดันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดได้ ในอนาคตคนรุ่น
ใหม่อาจหันมาใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น โดยมีเงื่อนไขสำคัญ คือ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานใน
การรองรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า อาท ิเทคโนโลยีและระบบการชาร์จแบตเตอรี่ 

 
7. ฤายานยนต์ไร้คนขับคืออนาคต? (Are autonomous vehicles our future?) 

บริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่เกือบทุกบริษัทในเวลานี้ไม่เพียงแต่เร่งออกแบบและผลิตรถยนต์ที่ใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเท่านั้น แต่กำลังเร่งวางแผนและออกแบบรถรุ่นใหม่ที่รองรับนวัตกรรมยานยนต์ไร้คนขับ (autonomous 
vehicles) อย่างไรก็ดี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ต้องการการรองรับในด้านกฎหมายที่ทันสมัยและระบบ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูง เพราะในประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 437 
บัญญัติไว้ว่า “บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใด ๆ อันเดินด้วยกําลังเครื่องจักรกล บุคคล
นั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุ
สุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง” ปัญหาจึงเกิดขึ้นว่า ใครเป็นบุคคลที่จะต้องรับผิดจาก
การละเมิดที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะนั้น แน่นอนว่าผู้บริโภคย่อมต้องฟ้องผู้ผลิตรถยนต์ ผู้พัฒนา
ระบบขับขี่อัตโนมัติ และผู้รับประกันให้ร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติความรับผิด
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ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และอ้างว่าผู้บริโภคไม่ต้องร่วมรับผิดในความ
เสียหายที่เกิดขึ้นเพราะไม่ใช้บุคคลที่ควบคุมรถยนต์ที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติ 

 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังขาดความพร้อมด้านคุณภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับยาน
ยนต์ไร้คนขับ ยกตัวอย่าง บริษัทนิสสันมีเทคโนโลยีช่วยขับอย่าง Pro Pilot ที่พ่วงมาพร้อมกับ Pro Pilot Park อยู่
หลายรุ่นอย่าง Nissan Leaf หรือ Nissan Altima ทว่า ฟีเจอร์นี้กลับไม่ถูกเปิดใช้งานในประเทศไทย เนื่องจาก
เทคโนโลยีจำเป็นต้องพึ่งพาเส้นสีขาวบนถนนเป็นหลักเพื่อประคองรถยนต์ให้อยู่ในช่องจราจร ทว่าถนนหลาย
สายในไทยกลับไม่มีเส้นสีขาว หรือมีแต่ก็อาจจะมีเส้นใหม่เส้นเก่าตีพาดทับซ้อนกัน อาจสร้างความสับสนให้กับ
ระบบได้ ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทนิสสันเลยตัดสินใจตัดเทคโนโลยีออกจากตัวรถ เพื่อที่อย่างน้อยจะไม่ทำให้ราคา
ของรถยนต์สูงไปกว่าเดิมเพราะไม่ได้ใช้งานที่ติดมาด้วย อีกทั้ง ระบบโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานครก็มีสัดส่วน
พื้นผิวถนนต่ำกว่ามาตรฐาน โดยมีเพียง 8% ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหารถติด ดังนั้น รถยนต์ไฟฟ้าและยาน
ยนต์ไร้คนขับจึงยังอาจเป็นฝันที่ไกลเกินเอ้ือมสำหรับภาคมหานครแห่งนี้ 

ในขณะที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับยานยนต์ไร้คนขับอยู่ระหว่างการพัฒนา เทคโนโลยีนี้เริ ่มถูก
นำมาใช้กับบริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถโดยสารไร้คนขับ ซึ่งเริ่มให้บริการในเมืองหลายแห่งในประเทศญี่ปุ่น 
รวมถึงรถยนต์ไร้คนขับแบบระบบอัตโนมัติระดับสูงที่รถยนต์นั้นสามารถใช้งานการขับขี่ทุกอย่างได้เองภายใต้ใน
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ และมีตัวเลือกให้คนขับรถเข้ามาควบคุมแทนได้ ก็เริ่มมีการใช้งานในเมืองใหญ่ในประเทศจีน 
สำหรับประเทศไทย คาดว่ารถโดยสารและรถส่วนบุคคลของกลุ่มผู้ที่มีรายได้สูงน่าจะเป็นกลุ่มแรกที่ริเริ่มใช้รถยนต์
ประเภทนี้ โดยเริ่มจากเทคโนโลยีระบบผู้ช่วยคนขับรถ และระบบอัตโนมัติบางส่วน (driver assistance และ 
partly automated driving) ก่อน เนื่องจากยังต้องอาศัยการควบคุมและตัดสินใจโดยคนขับ ส่วนเทคโนโลยี
ระบบอัตโนมัติข้ันสูง หรือ full automation จำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานประสิทธิภาพสูงมารองรับ 

8. ประชากรกลุ่มใหม่: การเดินทางต้องตรงใจ (New population, new travel demand) 

การเพิ่มขึ้นของประชากรในภาคมหานคร ปริมาณการเดินทางก็จะเพิ่มมากขึ้น ผลการคาดประมาณ
ประชากรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในอนาคต พ.ศ. 2580 พบว่า ในภาพรวมของภาคกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีจำนวนประชากรเพ่ิมขึ้น จาก 14.9 ล้านคน ใน พ.ศ. 2560 เป็น 19 ล้านคน ใน พ.ศ. 2580 โดยจำนวน
ประชากรในกรุงเทพมหานครมีจำนวนเพิ่มขึ้น จาก 8 ล้านคน ใน พ.ศ. 2560 เป็น 8.8 ล้านคน ใน พ.ศ. 2580 
ในขณะที่ประชากรในจังหวัดปริมณฑลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใน พ.ศ. 2560 จังหวัดปริมณฑลมี
ประชากรรวมทั้งสิ้น 6.7 ล้านคน และเพิ่มเป็นจำนวน 10.3 ล้านคนในปี พ.ศ. 2580 (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 
ร่างรายงานการศึกษาฉบับสุดท้าย โครงการวางผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, 2562) เป็นการเพิ่มขึ้นใน
พ้ืนที่ชานเมืองที่ทำให้ปริมาณการเดินทางเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต     

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม ได้แก่ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สังคมปัจเจกนิยม ทำให้ความ
ต้องการการเดินทางแบบประตูสู ่ประตูเพิ ่มมากขึ ้น บริการขนส่งตามความต้องการ (demand-responsive 
transport) เช่น บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารผ่านแอปพลิเคชันเรียกรถ (Ride Hailing Applications: RHA) 
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ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากมีความส่วนตัวและแก้ปัญหาเรื่อง first- last mile ของระบบขนส่งสาธารณะ 
ภาพรวมของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2561 (เฉพาะประชากรที่มีสัญชาติไทยและมี
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) ถือเป็นสังคมสูงอายุ (aged society) มีจำนวนผู้สูงอายุ 1 ล้านคน จากประชากรทั้งหมด 
5.4 ล้านคน มีอัตราผู้สูงอายุเท่ากับร้อยละ 18.63 (สำนักงานกรุงเทพมหานคร, 2561) จำเป็นต้องพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะแบบบูรณาการ (integrated- transport system) เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ในขณะที่ความเป็น
ปัจเจกนิยมของคนในสังคมเพิ่มสูงขึ้น ความต้องการบริการขนส่งแบบส่วนตัวก็เพิ่มสูงขึ้น ในทางกลับกันความ
นิยมในระบบขนส่งสาธารณะก็ลดลงด้วย 

  

3.2 อนาคตทางเลือก (alternative futures) ของการเดินทางในมหานครกรุงเทพ 

การเขียนเรื่องราวในฉากทัศน์ใช้เทคนิคการบรรยายชีวิตและการเคลื่อนที่ในอนาคต 20 ปีข้างหน้าของกลุ่มผู้ใช้
รถจักรยานยนต์ทั้งสามกลุ่มภายใต้ปัจจัยสำคัญ (key drivers) 2 ปัจจัยที่นำมาเป็นแกนหลักในการบรรยาย
ฉากทัศน์ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การเมือง หรอื STEEP 1 
ปัจจัย การวิเคราะห์ระดับความไม่แน่นอน (uncertainty) และระดับผลกระทบ (impact) ของปัจจัย STEEP 
ที่ได้ระบุมาในบทก่อนหน้านี้ สามารถใช้ในการสร้างภาพอนาคตทางเลือกที่เป็นฐานของแผนยุทธศาสตร์ที่ให้
ความสำคัญกับปัจจัยที่มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสูง ได้แก่ กระบวนการเป็นเมืองของมหานครกรุงเทพ
(urbanization) ประกอบด้วย กระบวนการรวมศูนย์กลางการเติบโตของเมืองกลับมาไว้ที่พื้นที่เมือง (urban-
reconcentration) กับ กระบวนการเป็นเมืองในแบบแผ่ขยายออกสู่พื้นที่ชานเมือง (suburbanization) อัน
เกิดจากการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง (rail-based development)  ส่วนอีกปัจจัยเป็นคุณค่าทาง
สังคม (value) ได้แก่ ทัศนคติต่อการเคลื่อนที่ ประกอบด้วย การเคลื่อนที่แบบปัจเจก (individual mobility) 
กับการเคลื่อนที่แบบส่วนรวม (collective/shared mobility)  

1) แกนการกลายเป็นเมือง (urbanization) : ดึงกลับสู่ศูนย์กลาง หรือ แผ่ขยายสู่ชานเมือง 

 ภาคมหานครกรุงเทพยังคงมีประชากรเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้กระบวนการเป็นเมืองภาคมหานคร
ดำเนินไปในทิศทางการพัฒนาเมืองที่มีความไม่แน่นอนสูงระหว่างการรวมศูนย์กลางการเติบโตของเมือง
กลับมาไว้ที่พ้ืนที่เมือง (urban-reconcentration) กับการกลายเป็นเมืองในแบบแผ่ขยายออกสู่พ้ืนที่ชานเมือง 
(suburbanization) อันเกิดจากการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง (rail-based development)  ในขณะ
ที่แนวโน้มในการพัฒนาเมืองระดับโลก (mega trend) คือ การฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่กลางเมืองที่เสื่อมโทรม มี
ความหนาแน่นต่ำ หรือยังไม่ถูกใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ให้มีการใช้งานที่คุ้มค่ากับการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานในบริเวณพื้นที่เมืองมากขึ ้น เช่นเดียวกัน มหานครกรุงเทพก็มีศักยภาพในการพัฒนาให้มีความ
หนาแน่นสูงขึ้นและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ่มค่ายิ่งขึ ้นในอนาคต เนื่องจากในปัจจุบันเมืองยังคงมีความ
หนาแน่นต่ำและมีการแผ่ขยายตัวในแนวราบออกไปอย่างต่อเนื่อง (urban sprawl)  ในขณะเดียวกัน  การ
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พัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางส่วนขยายก็มีโอกาสทำให้เมืองขยายออกสู่พื้นที่ชานเมืองตามแนวรถไฟฟ้า  
(rail-based development) กลไกตลาดที่ทำให้ที่ดินชานเมืองมีราคาถูกกว่าในเมืองก็ชี้ให้เห็นถึงโอกาสของ
การพัฒนาที่มีต้นทุนทางท่ีดินต่ำกว่าซึ่งดึงดูดให้เกิดการพัฒนาชานเมืองทั้งโดยภาครัฐและเอกชน  

ทิศทางการพัฒนาเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งสองทิศทางที่ตรงข้ามกันนี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะ
เปลี่ยนแปลงอนาคตของการอยู่อาศัยแนวตั้งในมหานครกรุงเทพจากข้อมูลของบริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) 
จำกัด (2563) พบว่า โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งในพื้นที่เมืองชั้นในและชานเมืองมี
จำนวนใกล้เคียงกัน สะท้อนความไม่แน่นอนสูงของทิศทางการพัฒนาเมืองทั้งสองขั้ว  รวมถึงผลกระทบจาก
พัฒนาทั้งสองลักษณะต่างมีทั้งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ จึงเลือกนำมาเป็นแกนในการบรรยายฉากทัศน์
ภาพอนาคตการเดินทางของคนเมือง 

 1.1 การรวมศูนย์กลางการเติบโตของเมืองกลับมาไว้ที่พ้ืนที่เมือง (urban-reconcentration) 

การบรรยายฉากทัศน์ของการกลายเป็นเมืองในแบบรวมศูนย์กลางการเติบโตของเมืองกลับมาไว้ที่
พื ้นที่เป็นภาพอนาคตที่พื ้นที ่เมืองชั ้นในของภาคหมานครกรุงเทพถูกพัฒนาให้มีความหนาแน่นสูงเต็ม
ประสิทธิภาพและมีการขยายตัวสู่ชานเมืองมีอัตราเร่งต่ำ คนย้ายมาอยู่ในเมืองเนื่องจากมีการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ในบริเวณศูนย์กลางเมือง รัฐมีมาตรการรองรับสำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับความสามารถในการ
จ่ายและรายได้ของผู้ซื ้อ (affordable housing) ทั้งนี้ ผังภาคมหานคร พ.ศ. 2580 กำหนดเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่งเน้นการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะ
ระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินของภาคมหา
นครนับเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการสร้างสรรค์เมืองที่น่าอยู่และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการควบคุม
การขยายตัวของพื้นที่เมืองให้อยู่ในพื้นที่ที่มีการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและมีความพร้อมของโครงสร้าง
พื้นฐาน ตามแนวคิดเมืองกระชับ (compact city) จะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดและช่วยให้ประชาชน
สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู ้อาศัยในภาคมหานคร 
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที ่4) ที่คาดว่าจะประกาศใช้ได้
ใน พ.ศ. 2563 ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง โดยใช้แนวคิดการพัฒนาใน
ลักษณะที่เป็นเมืองกระชับ (compact city) โดยส่งเสริมการพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงข่าย
ระบบขนส่งมวลชนทางราง 

การพัฒนาเมืองกระชับจะส่งผลให้เกิดการเดินทางระยะสั้น ลดความจำเป็นในการใช้รถส่วนตัว 
ส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะและการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์  สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้แก่คนเมือง 
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 1.2 การแผ่ขยายออกสู่พ้ืนที่ชานเมือง (suburbanization) อันเกิดจากการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
ทางราง (rail-based development) 

 การบรรยายฉากทัศน์ของการกลายเป็นเมืองแบบแผ่ขยายออกสู่พื้นที่ชานเมืองเป็นภาพอนาคตที่
กรุงเทพมหานครยังมีความหนาแน่นต่ำและมีการแผ่ขยายตัวของเมืองไปตามแนวระบบขนส่งมวลชนทางราง 
(rail-based development) พื้นที่ศูนย์กลางเมืองกรุงเทพฯ จะยังคงมีชุมชนแนวราบ ตึกแถว แต่การพัฒนา
แบบหนาแน่นสูงเกิดขึ้นโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า ที่อยู่อาศัยใหม่ราคาถูกจำนวนมากถูกสร้างขึ้นในพ้ืนที่ชานเมือง
ตามแนวรถไฟฟ้าที่ห่างไกลจากแหล่งงานในพ้ืนที่ศูนย์กลางเมือง  

ภาคมหานครกรุงเทพตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำและไร้ข้อจำกัดทางธรรมชาติ
ที่เป็นตัวกำหนดขอบเขตเมือง มีการพัฒนาส่วนขยายของระบบขนส่งมวลชนทางรางสู่ชานเมืองซึ่งการใช้
ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ยังคงเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีความหนาแน่นต่ำและมีราคาถูกกว่าในบริเวณพ้ืนที่กลาง
เมือง ที่ดินเหล่านี้ดึงดูดให้ภาคเอกชนเข้ามาพัฒนาที่อยู่อาศัยราคาถูก เหมาะสมกับกำลังซื้อของคนทำงานใน
เมืองจำนวนมาก คนเหล่านี้จึงเลือกอาศัยอยู่ในพื้นท่ีชานเมืองโดยแลกกับเวลาของการเดินทางท่ีเพ่ิมขึ้น  

  ผังภาคมหานครและผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครวางแผนเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของจำนวนประชากร 
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน ในร่างผังเมืองรวมกรุงเทพฯ จึงกำหนดแนวคิดในการใช้ประโยชน์
ที่ดิน โดยมุ่งเน้นทั้งด้านการพัฒนาย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากและหนาแน่นปานกลางในพื้นที่การให้บริการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การพัฒนาย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยบริเวณชานเมือง การพัฒนาย่านพาณิชยกรรม
ศูนย์กลางเมือง (Central Business District: CBD) การพัฒนาย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางรอง (sub CBD) 
การพัฒนาบริเวณพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจร (TOD) การพัฒนาบริเวณศูนย์คมนาคม (intermodal) การ
พัฒนาย่านพาณิชยกรรมศูนย์ชุมชนชานเมือง (sub center) เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างแหล่งงานและที่อยู่
อาศัย (job housing balance) 

การพัฒนาชานเมืองจะส่งผลให้เกิดการเดินทางระยะไกล แต่สามารถลดการใช้รถส่วนตัวด้วยการ
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี นอกจากนี้ การพัฒนา
ระบบขนส่งรองก็มีความสำคัยอย่างยิ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมือง 

2) ทัศนคติต่อการเคลื่อนที่ : ส่วนตัว หรือ ส่วนรวม 

พฤติกรรมการเดินทางของคนในภาคมหานครกรุงเทพมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด  ในการ
คาดการณ์รูปแบบการเดินทางในอนาคตจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ รถส่วนตัวและระบบขนส่งสาธารณะ 
ผลการคาดการณ์ทำให้เห็นแนวโน้มการลดลงของสัดส่วนการเดินทางด้วยรถส่วนตัวทั ้งรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ และการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ  ได้แก่ รถเมล์ รถรับจ้าง
และรถไฟฟ้า อย่างไรก็ดี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเดินทางใน
หลายด้าน ธุรกิจการให้บริการ car sharing บริการรถยนต์ร่วมโดยสาร ride-hailing service และ Mobility 
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as a Service (MaaS) เป็นจุดเริ่มต้นเกิดจากการปรับเปลี่ยนวิธีการ ถือครองรถยนต์ส่วนบุคคล ความเป็น
เจ้าของทั้งการซื้อรถและเช่าจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นการใช้ร่วมกัน ทำให้นิยามของคำว่าระบบขนส่งสาธาณะนับ
รวมรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารเข้าไปด้วย บริการแอปพลิเคชันเรียกรถกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มที่
ชอบความเป็นส่วนตัวในการเดินทางและไม่อยากเป็นเจ้าของยานพาหนะ รวมถึงบริการส่งของก็ทำให้คนมี
พฤติกรรมการเดินทางท่ีเปลี่ยนไป  

 
แผนภูมิที่ 6 การเปรียบเทยีบสดัสว่นการเดินทางด้วยรถส่วนบุคคลและระบบขนส่งสาธารณะ ในปี 2561 และ ปี 2585 

ที่มา: สนข. ,2561 

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรที่สำคัญ ได้แก่ การเข้าสู่สังคมสูงอายุ ขนาดและ
รูปแบบครัวเรือนที่เล็กลงและครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ปัจเจกนิยมมากขึ้น ประชากรที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมอยู่ในระดับชนชั้นกลางเพิ่มมากขึ้น โดยสถานการณ์ด้านประชากรของไทย ณ ปัจจุบันกำลังเข้าสู่ยุคการ
ชะลอตัวของอัตราการเจริญเติบโต อีกทั้งสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมมีผลทำให้แนวโน้มการอยู่คนเดียวเพ่ิม
สูงขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่เมือง  จากสถิติขนาดครัวเรือนและประเภทที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ พบว่า ครอบครัว
ประเภทที่อยู่คนเดียวในปี 2530 มีร้อยละ 6.1 แต่ในปี 2556 กลับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 13.6 แนวโน้มนี้น่าจะเพ่ิม
สูงขึ้นอีกในอนาคต ทำให้แนวโน้มการเดินทางในอนาคตมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งการเดินทางด้วยรถส่วนบุคคลและ
ระบบขนส่งสาธารณะซึ่งหมายรวมถึงรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารด้วย 

2.1 การเคลื่อนที่แบบส่วนรวม (collective/shared mobility) 

การเคลื่อนที่แบบส่วนรวม หมายถึง การเคลื่อนที่ร่วมกับผู้อื่นที่ไม่ได้เป็นผู้ร่วมเดินทาง การบรรยาย
ฉากทัศน์ของการเคลื่อนที่แบบปัจเจกส่วนรวมจึงเป็นภาพอนาคตที่คนในภาคมหานครยังมีเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งมวลชนร่วมกับผู้อื ่น ด้วยเหตุผต่าง ๆ เช่น มีจิตสำนึกสาธารณะ เป็นคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ไม่
ต้องการเป็นเจ้าของรถ พ่ึงพาระบบขนส่งสาธารณะเนื่องจากข้อจำกัดด้านรายได้  

การส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
จำนวนผู้โดยสารที่เพ่ิมข้ึนสะท้อนประสิทธิภาพในการพัฒนาเมือง แต่ก็ลดความเป็นส่วนตัวสำหรับกลุ่มคนบาง
กลุ่มท่ีมีข้อจำกัดในการเดินทาง (captive traveler) เช่น ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ดังนั้น ระบบขนส่งสาธารณะ
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ที่มีประสิทธิภาพ ควรมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางของคนเมืองแต่ละกลุ่ม 
(demand responsive transport) 

2.2 การเคลื่อนที่แบบปัจเจก (individual mobility)  

 การเคลื่อนที่แบบปัจเจก หมายถึง การเคลื่อนที่คนเดียวหรือกับผู้ร่วมเดินทางไปด้วยกันเท่านั้น การ
บรรยายฉากทัศน์ของการเคลื่อนที่แบบปัจเจกจึงเป็นภาพอนาคตที่คนในภาคมหานครยังมีเดินทางคนเดียว คน
ในครอบครัว เพื่อนฝูงหรือผู้ร่วมเดินทางไปด้วยกันด้วยรถส่วนตัว  ทั้งในรูปแบบที่เป็นเจ้าของรถหรือเช่าขับ 
หรือส่วนบุคคลร่วมโดยสาร รวมไปถึงการเดินเท้า จักรยาน หรือยานพาหนะสำหรับคนเดียว (Personal 
Mobility Devices: PMDs) เนื่องจากความต้องการในการเดินทางที่แตกต่างกันไปตามโครงสร้างประชากรใน
แต่ละกลุ่ม 

 การเคลื่อนที่แบบปัจเจกสามารถเกิดได้จากการสมัครใจและไม่สมัครใจ โดยมีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
หลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมที่ต้องการความอิสระมากขึ้น ปัญหาหรือข้อกำจัดด้านการเคลื่อนที่ เช่น 
พิการหรือเป้นผู้สูงอายุ ซึ่งแน่นอนว่าการเดินทางด้วยยานพาหนะแบบส่วนตัวจะส่งผลต่อปัญหาการจราจรใน
เมือง เนื่องจากเป็นการเดินทางที่ด้อยประสิทธิภาพ เนื่องจากใช้ยานพาหนะที่มีจำนวนผู้โดยสารน้อยในการ
เดินทางแต่ละครั้ง ก่อให้เกิดความสูญเสีย สิ้นเปลืองพลังงาน แต่การเคลื่อนที่คนเดียวแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ ก็
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
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ตารางที่ 14 แกนที่ 1 : urban reconcentration vs suburbanization 
urban reconcentraion suburbanization 

- คนย้ายมาอยู่ในเมืองเนื่องจากมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม
กับความสามารถในการจ่ายและรายได้ของผู ้ซ ื ้อในบริเวณ
ศูนย์กลางเมือง 

- พื ้นที ่ศูนย์กลางเมืองมีการใช้ประโยชน์ที ่ดินแบบผสมผสาน 
(mixed-use) ที ่ส ่งเสริมบรรยากาศในการเดินทางแบบไม่ใช้
เครื่องยนต์ 

- การเดินทางระยะสั้น 
- การเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์มีความปลอดภัย 
 

- คนอยู่อาศัยในพื้นที่ชานเมืองที่มีราคาถูก ห่างไกล
จากแหล่งงานในพ้ืนท่ีศูนย์กลางเมือง 

- รอบสถานีเป็น mixed-use พื้นที่อื ่นเป็น single-
use 

- การเดินทางระยะไกล 
- การเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์มีความปลอดภัยต่ำ 
- ระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสทิธิภาพมีความสำคญั

อย่างมาก 
- บริการขนส่งด้วยโดรนมีความสำคัญ 
  

 

ตารางที่ 15 แกนที ่2 : collective VS individual mobility 
collective mobility individual mobility 

- การเดินทางร่วมกับผู้อื่น  
- สัดส่วนผู้โดยสารระบบขนส่งมวลชนสูง 
- สถิติอุบัติเหตุต่ำ 
- รถจักรยานยนต์รับจ้างมีบทบาทเป็นระบบขนส่งรอง 
- รถจักรยานยนต์ถูกใช้สำหรับบรกิารส่งสินคา้ 
 

- การเดินทางแบบส่วนตัว (คนเดยีว ครอบครัว เพื่อน 
ฯลฯ) 

- สัดส่วนผู้โดยสารระบบขนส่งมวลชนต่ำ 
- สัดส่วนระบบขนส่งสาธารณะที่มคีวามยืดหยุ่นไดร้ับ

ความนิยม  
- รถจักรยานยนต์ถูกใช้เพื่อการเดนิทางส่วนตัว 

 

อนึ่ง ชื่อฉากทัศน์สะท้อนภาพชีวิตการเดินทางของคนในมหานครกรุงเทพ โดยลักษณะการวิ่งสะท้อน
ความสะดวกในการเดินทางเนื ่องจากนวัตกรรมขนส่งการขนส่งฐานบริการ  (MaaS) ที่มีลักษณะของการ
ให้บริการที่แตกต่างกันภายใต้แนวคิดที่แตกต่างกันในแต่ละฉาก ประเภทรองเท้าจึงสะท้อนคุณสมบัติของ
แพลตฟอร์มบริการขนส่งตามแนวคิด MaaS  

จากนั้นจึงบรรยายเรื่องราวในแต่ละฉากทัศน์ทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณ พร้อมกับทบทวน
เพ่ือประกันความถูกต้อง ครอบคลุมและสอดคล้องของแต่ละประเด็นในแต่ละฉากทัศน์  
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ภาพที่ 7 ฉากทัศน์ภาพอนาคตทางเลือกการเดินทางในเมือง 

 
ในการสร้างฉากทัศน์ผู้วิจัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเมืองสาขาต่าง ๆ ได้ร่วมกัน

กำหนดประเด็นสำคัญ (influencing areas) ในการบรรยายภาพอนาคตของการเดินทางด้วยจักรยานยนต์ โดยใช้
เทคนิค future wheel โดยเริ่มจากประเด็นสำคัญที่ได้จากขั้นตอน scoping ของงานวิจัยนี้ คือ การเพิ่มขึ้นของ
ผู้ใช้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นผลกระทบที่เกิดจากปรากฎการณ์นี้ โดย
สามารถสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

 

1. ระบบคมนาคมขนส่งของเมือง (urban transportation system) 

การพัฒนาบริการขนส่งตามแนวคิด MaaS โดยภาครัฐและเอกชน มีผลต่ออนาคตการเดินทางที่แตกต่าง
กัน นอกจากนี้ การบูรณาการระบบขนส่งเพื่อให้บริการบนแพลตฟอร์มก็ส่งผลต่อรูปแบบการเดินทางในมหานคร
กรุงเทพ ยกตัวอย่าง การบูรณาการรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเป็นระบบขนส่งรอง (feeders 
modes) ให้กับระบบขนส่งสาธารณะ จะส่งผลกระทบต่อวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง เนื่องจากพื้นที่การให้บริการ
ของวินรถจักรยานยนต์รับจ้างจะแบ่งเป็นโซน (area-based service) แต่บริการของรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารไม่มี
ขอบเขต (non-area-based service) ทำให้ซ้อนทับกับพ้ืนที่ให้บริการของวินเดิม เกิดการแย่งลูกค้ากัน แม้ภาครัฐ
จะพยายามดำเนินการเพื่อออกกฎหมายมารองรับรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร  แต่รูปแบบการควบคุมและการ
บริหารจัดการ ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน รูปแบบการให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารและวินรถจักรยานยนต์
รับจ้างจะมีผลกระทบอย่างมากกับการเดินทางในมหานครกรุงเทพในอนาคต 20 ปี ข้างหน้า  

 



92 

 2. พฤติกรรมการเดินทาง (travel behavior) 

ประสิทธิภาพของระบบขนส่งสาธารณะมีผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของคนในมหานครกรุงเทพ บริการ
ขนส่งผ่านแอปพลิเคชันช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารกำลังเปลี่ยน
วิธีการเดินทางในเมืองของผู้คน บริการส่งสินค้าจะช่วยลดความต้องการในการเดินทางในเมืองลดลง  

 

 3. เทคโนโยลีด้านการขนส่ง (ecosystem and transportation technology) 

นวัตกรรมขนส่งมีผลต่อความสะดวกในการเดินทาง บริการขนส่งบนแพลตฟอร์มทั้งจักรยานยนต์รับจา้ง 
รถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร รถเมลไร้คนขับ และโดรน ต่างมีผลต่อคุณภาพชีวิตการเดินทางของคนในภาคมหานคร
ที่แตกต่างกัน การขนส่งสินค้าด้วยโดรนก็เป็นคู่แข่งบริการขนส่งสินค้าผ่านแอปพลิเคชันของรถจักรยานยนต์ 

 

 4. ระบบโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์ด้านการสัญจร (transport infrastructure and urban 
mobility landscape) 

บริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชันทำให้จำนวนรถจักรยานยนต์บนถนนเพิ่มขึ้น นำไปสู่ความต้องการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสม เช่น ช่องทางเฉพาะสำหรับรถจักรยานยนต์ จุดจอดรอสินค้าและผู้โดยสารสำหรับรถ
ส่วนบุคคลร่วมโดยสาร เป็นต้น  

 

5. คุณภาพชีวิต (quality of life) 

บริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชันทำให้คนขับรถจักรยานยนต์เพื ่อส่งคนและสินค้าวันละหลายชั่วโมง 
เนื่องจากบางคนทำงานให้รถส่วนบุคคลร่วมโดยสารหลายบริษัท นอกจากนี้ การพัฒนาบริการขนส่งตามแนวคิด 
MaaS จะมีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในภาคมหานคร 
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ตารางที่ 16 ประเด็นสำคญัในการบรรยายภาพอนาคตการเดินทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ประเด็นสำคัญในฉากทัศน์  

(influencing areas) 
เนื้อหาในฉากทัศน์  

(aspects) 
1. ระบบคมนาคมขนส่งของในเมอืง  

  
1.1 ระบบขนส่งรอง 
1.2 ระบบขนส่งสาธารณะ 

2. พฤติกรรมการเดินทาง 
 

2.1 การเดินทางระยะสั้น/ยาว 
2.2 สัดส่วนรูปแบบการเดินทาง 

3. เทคโนโลยดี้านการขนส่ง 3.1 ยานยนต์ไรค้นขับ 
3.2 โดรน 
3.3 รถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร 
3.4 แพลตฟอร์มบริการขนส่งตามแนวคิด MaaS 
3.5 ยานยนต์ไฟฟ้า 

4. ระบบโครงสร้างพื้นฐานและภมูทิัศน์ด้าน
การสญัจร 

4.1 ช่องทางเฉพาะสำหรับรถจักรยานยนต ์
4.2 จุดจอดรอสินค้าและผู้โดยสารของรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร 
4.3 พื้นที่ให้บริการของรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร 

5. คุณภาพชีวิต 
 

5.1 มลพิษทางอากาศ 
5.2 สถิติอุบัติเหตุ  
5.3 สุขภาพของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 

 

  จากการวิเคราะห์แนวโน้มสำคัญของการเดินทางในมหานครกรุงเทพทำให้สามารถกำหนดเหตุการณ์
พ้ืนฐานที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในทุกฉากทัศน์ ในปี 2583 ได้แก ่

1) ระบบขนส่งมวลชนทางรางทั้งหมดเปิดดำเนินการตามแผนแม่บท (M-MAP2)  
2) บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารถูกกฎหมาย  
3) มีแพลตฟอร์มบริการการขนส่งตามแนวคิด MaaS  
4) ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนยานพาหนะไฟฟ้า ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
5) รถจักรยานยนต์มีนวัตกรรมด้านรูปลักษณ์ใหม่ที ่มีความคล่องตัวและมีความปลอดภัยสูง  เช่น 

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ติดแอร์และมีหลังคาเปิดปิดได้ตามสภาพอากาศ สามารถปรับล้อเพื่อขับ
ขี่ในสถานการณ์น้ำท่วมได ้  

6) มียานยนต์ไร้คนขับ ที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ ภายในเมืองด้วยเทคโนโลยี connected car 
7) มีบริการโดรนส่งสินค้า 
8) มีการใช้เทคโนโลยี Virtual Reality หรือ VR ที่ทำให้คนเดินทางลดลงน้อย 

ภายใต้เหตุการณ์พ้ืนฐานดังกล่าว ทำให้ภาพอนาคตในแต่ละฉากทัศน์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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3.2.1 ฉากทัศน์ท่ี 1: ว่ิง 100 เมตร ด้วยรองเท้า Nike (reconcentration + Individual mobility)  

แนวโน้มสำคัญคือ ประชากรในเมืองชั้นในหนาแน่นขึ้นจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รัฐมีมาตรการ
รองรับสำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายและรายได้ของผู้ซื ้อ (affordable 
housing) ทำให้คนทำงานสามารถพักอาศัยอยู่ใกล้แหล่งงาน ระยะการเดินทางสั้นลง คนมีความปัจเจกนิยมจึงยัง
ไม่นิยมเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 

1. ระบบคมนาคมขนส่งของเมือง 

 ภาครัฐพยายามบูรณาการระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะทั้งหมด ภายหลังจากระบบขนส่งมวลชนทาง
รางทั้งหมดเปิดดำเนินการตามแผนแม่บท (M-MAP2) เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ แต่เนื่องจากมี
ผู ้ให้บริการด้านการขนส่งหลายราย จึงไม่สามารถบูรณาการระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมดให้เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันได้ มีการพัฒนาธุรกิจขนส่งฐานบนการของภาคเอกชน (Private MaaS) บริษัทเอกชนต่างชาติรายใหญ่
พัฒนาแพลตฟอร์มให้บริการขนส่งภายใต้แนวคิด Mobility as a shared service เน้นให้บริการรถส่วนบุคคล
ร่วมโดยสาร เพื่อเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชน แต่ยังขาดการบูรณาการด้านราคาค่าโดยสาร ทำให้ราคาค่า
เดินทางยังแพงเกินไปสำหรับผู้มีรายได้น้อย รถจักรยานยนต์รับจ้างให้บริการผ่านแอปพลิเคชันร่วมกับรถส่วน
บุคคลร่วมโดยสาร ทั้งนี้ รปูแบบบริการขนส่งสาธารณะแต่ละประเภทมีประสิทธิภาพแตกต่างกันดังนี้ 

 

ตารางที่ 17 ประสิทธิภาพด้านราคาและเวลาของบริการขนส่งสาธารณะแต่ละประเภท 
ประเภทบริการขนส่งสาธารณะ ราคาค่าโดยสาร ระยะเวลาในการเดินทาง 

รถจักรยานยนต์รับจ้างและรถส่วน
บ ุคคลร ่วมโดยสาร (ride hailing 
service) 

ราคาค่าโดยสารถูกเนื ่องจากรัฐกำหนด
ให้บริการแบบแบ่งเป็นโซน (area-based 
service)  

ระยะเวลาในการเด ินทางส ั ้นที ่สุด
เนื่องจากเป็นเดินทางภายในโซน 

รถไฟฟ้า ราคาค่าโดยสารแพงที ่ส ุดเนื ่องจากไม่
บูรณาการด้านราคาระหว่างผู้ให้บริการ 

ระยะเวลาในการเดินทางสั้นเนื่องจาก
ผู้คนอาศัยอยู่ในเมืองใกล้ที่ทำงาน  

รถโดยสารประจำทาง ราคาค่าโดยสารถูกที ่ส ุดเน ื ่องจากรัฐ
สนับสนุนให้เป็นระบบขนส่งรอง 

ระยะเวลาในการเดินทางมากที ่สุด
เนื่องจากปัญหารถติดในพ้ืนท่ีเมือง 

โดรน ราคาค่าโดยสารแพง ระยะเวลาในการเดินทางน้อย 

รถโดยสารมินิบัส (รัฐเปลี่ยนจากรถ
ตู้มาเป็นรถมินิบัสทั้งหมด) 

ราคาค ่าโดยสารปานกลางเน ื ่องจาก
รองรับการเดินทางจากชานเมืองเข้าสู่ใน
เมือง 

ระยะเวลาในการเดินทางมากเนื่องจาก
รองรับการเดินทางสำหรับผู้ที่เดินทาง
จ า ก ช า น เ ม ื อ ง เ ข ้ า ส ู ่ ใ น เ ม ื อ ง 
(commuters) 
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ภาครัฐสนับสนุนกลุ่มวินรถจักรยานยนต์รับจ้างรวมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทบริการขนส่งผ่านแอปพลิเค
ชัน ให้บริการแบบแบ่งเป็นโซน (area-based service) ในพื้นที่เดิมผ่านแอปพลิเคชัน เช่นเดียวกับรถส่วนบุคคล
ร่วมโดยสารซึ่งให้บริการรับส่งผู้โดยสารอย่างถูกต้องตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ถูกกำหนดรูปแบบการให้บริการแบบโซนเช่นเดียวกัน ภาครัฐออกกฎระเบียบไม่อนุญาตให้บริษัทรถ
ส่วนบุคคลร่วมโดยสาร จอดรับผู้โดยสารในพื้นที่ให้บริการของวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง และต้องรับส่งผู้โดยสาร
ผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้น ในขณะที่การขนส่งสินค้าด้วยโดรนได้รับความนิยมเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว
สำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในอาคารสูงหรือคอนโดมิเนียม 

 2. พฤติกรรมการเดินทาง 

คนไม่นิยมเป็นเจ้าของยานพาหนะและนิยมบริการขนส่งแบบตอบสนองความต้องการในการเดินทาง 
(demand responsive transport) ทำให้คนเดินทางใช้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน มี
สัดส่วนมากที่สุด เช่น เหมาจ่ายบริการรถจักรยานยนต์รับจ้างแบบรายเดือน หรือบริการรถจักรยานยนต์รับจ้างต่อ
ระบบสาธารณะมวลชนทางรางแบบรายเดือน ทำให้คนใช้รถส่วนตัวมีสัดส่วนใกล้เคียงกับสัดส่วนผู้โดยสารระบบ
ขนส่งมวลชนทางรางภายในเมือง ในขณะเดียวกัน ผู้โดยสารรถเมล์มีสัดส่วนน้อยที่สุด เนื่องจากผู้โดยสารจำนวน
มากเปลี่ยนมาเดินทางด้วยรถไฟฟ้าและรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร 

สำหรับผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวในเมือง มีบริการขนส่งจ่ายสำหรับผู้ที ่มีข้อจำกัดในการเดินทาง ซึ่ง
ให้บริการด้วยยานพาหนะที่ออกแบบพิเศษสำหรับขนส่งผู้ป่วยและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนที่โดยเฉพาะ แต่
สำหรับคนสูงอายุที่ยากจนไม่สามารถจ่ายในราคาแพงได้ก็มีบริการรถจักรยานยนต์รับจ้างที่มีหลังคาและขับขี่
สามล้อเพ่ือความปลอดภัยและราคาไม่แพง 

3. เทคโนโลยีด้านการขนส่ง  

ภาครัฐสนับสนุนการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าและแบนรถยนต์แบบเดิมเครื่องยนต์ดีเซล/เบนซินในเมือง 
รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กได้รับความนิยม คนรายได้สูงนิยมใช้ยานยนต์ไร้คนขับซึ่งมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูล 
(connected car)   

4. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและภูมิทัศน์ด้านการสัญจร  

ผู้ใช้งานบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารมีจำนวนมหาศาลเนื่องจากผู้คนมีวิถีชีวิตที่ทันสมัย บริษัทรถ
ส่วนบุคคลร่วมโดยสารเกิดขึ้นหลายบริษัททำให้มีการแข่งขันกันสูงมาก โดยเฉพาะบริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ผ่านแอปพลิเคชันเรียกรถ รวมถึงบริการขนส่งสินค้า ทำให้รัฐกำหนดช่องจราจรสำหรับรถจักรยานยนต์บนถนน
สายหลัก 
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5. คุณภาพชีวิต 

 รถจักรยานยนต์รับจ้างให้เป็นระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพทั้งในด้านราคา การบริหารจัดการ และ
ความปลอดภัยทั้งสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้กับบริษัทรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารยังไม่
มีสวัสดิการและระบบประกันสังคม ไมไ่ด้รับการดูแลในฐานะพนักงานบริษัท คนขับรถจักรยานยนต์มีรายได้ดีจาก
การทำงานให้กับบริษัทรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารหลายบริษัทพร้อมกัน การให้บริการขนส่งแบบเป็นโซนทำให้ใน
แต่ละวันสามารถขนส่งได้หลายรอบ แม้การขนส่งระยะใกล้ช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิต แต่ยังมี
อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ เนื่องจากความรีบเร่งในการให้บริการ  

 

 

ภาพที่ 8 ภาพอนาคตการเดินทางในฉากทัศน์ท่ี 1: วิ่ง 100 เมตร ด้วยรองเท้า Nike 

 
ทั้งนี้ ภายใต้ภาพในอนาคตดังกล่าวสามารถบรรยายชีวิตในอนาคตของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ดังนี้ 
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1. กลุ่มมวลชน (mass): ผู้รถจักรยานยนต์เพื่อไปทำงาน 

นายสุชาติ อายุ 50 ปี อาชีพเป็นข้าราชการประจำ ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังแถวอารีย์ 
เลือกใช้ชีวิตอยู่คอนโดใกล้ที่ทำงานกับภรรยาสองคนในซอยลึกแถวสะพานควาย เพ่ือร่นระยะเวลาในการเดินทาง 
และกะระยะเวลาในการเดินทางไปทำงานได้ทัน อีกทั้งคอนโดยังอยู่ท้ายซอย ไม่มีรถประจำทางผ่าน การเลือกใช้
รถจักรยานยนต์จึงเป็นคำตอบของการเดินทางที ่ด ีที ่สุดสำหรับสุชาติ  ตอนเช้าเขาเดินทางไปทำงานด้วย
รถจักรยานยนต์รุ่นเก่าใช้เครื่องยนต์ระบบเผาไหม้ เนื่องจากมีนิสัยชอบสะสมของเก่าจึงชอบขับรถจักรยานยนต์รุ่น
โบราณ มักประสบปัญหาในการหาจุดบริการน้ำมันเนื่องจากรัฐพยายามไม่สนับสนุนรถที่ใช้เครื่องยนต์แบบเผา
ไหม ้ก่อนถึงที่ทำงานจะแวะส่งภรรยาซึ่งทำงานเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ในแต่ละวันเดินทางไปทำงาน
ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที ตอนเย็นก่อนกลับบ้านแวะรับภรรยา โดยการเลือกรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะทำให้
เขาไม่ต้องเสียเวลาหาที่จอดรถยนต์ เนื่องจากที่จอดรถในโรงพยาบาลหายาก ทุกวันอังคารจะแวะไปสวนรถไฟเพ่ือ
ออกกำลังกาย เนื่องจากใช้เวลาในการเดินทางสั้น มีเวลาเหลือในการทำกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ตอน
สมัยหนุ่ม ๆ เคยปั่นจักรยานมาทำงาน แต่พออายุมากขึ้นก็เปลี่ยนมาขับรถจักรยานยนต์ ไม่ซื้อรถยนต์เพราะรัฐ
กำหนดเงื่อนไขว่าต้องมีที่จอดรถ ซึ่งต้องซื้อที่จอดรถในคอนโดในราคาแพง  

นางสมหญิง อายุ 55 ปี เริ่มมีปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม เดินไกลมากไม่ได้ อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมแถว
สะพานควายกับสามี ไม่มีลูก ไม่มีรถยนต์เนื่องจากค่าจอดรถแพงที่คอนโดมีราคาแพง ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ให้กับ
หน่วยงานของภาครัฐซึ่งกำหนดวันทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ ซื้อแพ็กเกจการเดินทางเหมาจ่ายแบบรายเดือนผ่าน
แอปพลิเคชัน MaaS ที่เหมาจ่ายการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์รับจ้างและรถไฟฟ้าเท่านั้น เมื่อเธอเริ่มมีอายุมาก
ขึ้น เธอจะนอนไม่ค่อยหลับ และนอนตื่นสายมากกว่าชีวิตวัยสาว ทำให้เธอเลือกที่จะเดินทางไปทำงานด้วย
รถจักรยานยนต์รับจ้าง ซึ่งใช้เวลาเพียง 15 นาท ีการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์รับจ้างแบบเหมารายเดือน ทำให้
ชีวิตเธอไม่ต้องลำบากเดินไปขึ้นรถประจำทางที่อยู่ไกลจากคอนโดประมาณ 1 กิโลเมตร ทางเท้าระหว่างคอนโดไป
ถึงสถานีรถไฟฟ้ามีสภาพค่อนข้างแย่ และอาจต้องตากแดด ตากฝน ซึ่งเป็นสภาพที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินเท้า
สำหรับคนเริ ่มเข้าสู ่ว ัยสูงอายุอย่างเธอ แต่ขากลับเธอเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเนื ่องจากต้องแวะซื ้อของใน
ห้างสรรพสินค้าหรือทำกิจกรรมอื่น ๆ ก่อนกลับบ้าน เช่น เรียนโยคะทุกวันศุกร์ ที่โรงเรียนสอนโยคะใกล้สถานี
รถไฟฟ้า ส่วนวันหยุดก็มักจะเดินทางไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเมืองด้วยรถไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์รับจ้าง 
เช่น ไปสวนสาธารณะ หรือห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ตามแนวรถไฟฟ้า  

 

2. กลุ่มล้ำสมัย (maverick): คนรุ่นใหม่ทำงาน gig economy ขับรถจักรยานยนต์ให้บริการรถส่วน
บุคคลร่วมโดยสาร 

นายสมชาย เป็นคนรุ ่นใหม่อายุ 25 ปี เพิ ่งเรียนจบหลักสูตรออนไลน์ด้านการออกแบบ เขาชอบ
เทคโนโลย ีความทันสมัย และรักธรรมชาติ เป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานใน gig economy หารายได้จากการ
ทำงานหลายแบบ เพื่อรองรับการค่าครองชีพในเมืองที่มีราคาสูง เขาพักอาศัยอยู่คอนโดมิเนียมแถวราชเทวี มี
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รายได้ปานกลาง ไม่ซื้อรถเนื่องจากไม่ชอบมีภาระ เดินทางไปทำงานที่ออฟฟิศแถวสาทรด้วยรถไฟฟ้า ไม่ได้ซื้อ
แพ็กเกจการเดินทางแบบเหมาจ่ายรายเดือนผ่านแอปพลิเคชัน MaaS เนื่องจากเดินทางไปทำงานประจำแค่
สัปดาห์ละ 2 วัน ทำงานวันละ 6 ชั่วโมง นอกเวลางานสามารถให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารหลายบริษัทเพ่ือ
หารายได้เสริม โดยให้บริการขนส่งสินค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ผู้สูงอายุและผู้ป่วย เขาเช่ารถจักรยานยนต์
ไฟฟ้าประชารัฐซึ่งให้เช่าด้วยระบบคะแนนพฤติกรรม (social credit score) รถจักรยานยนต์ถูกออกแบบมาพิเศษ
ใช้เทคโนโลยี connected vehicle เรียกว่า POD มีขนาดเล็ก มีความคล่องตัวและปลอดภัยสูง ได้มาตรฐานใน
การขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ในช่วงที่จอดรอรับส่งคนและสินค้าก็จอดรอตามสถานีบริการชารต์ไฟฟ้าหรือสถานี
รอลูกค้าของแต่ละบริษัทรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร ภายในหนึ่งวันรับส่งได้หลายรอบ เนื่องจากให้บริการเป็นโซน 
แต่บ่อยครั้งที่เขามักมีปัญหาจากการให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร เช่น ปัญหาผู้โดยสารสูงอายุระแวงไม่
ไว้วางใจเกรงว่าจะถูกหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวไปทำธุรกรรมอย่างอื่น และปัญหาการแบกรับความเสี ่ยงด้าน
สวัสดิการและการดูแลความปลอดภัยผู้ใช้บริการ เนื่องจากแต่ละบริษัทให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารที่มี
มาตรฐานต่างกัน เช่น บางบริษัทมีค่าสมัครในการเป็นพาร์ทเนอร์หรือค่าธรรมเนียมที่มีราคาแพงหรือมีราคาไม่
แน่นอน บางบริษัทไม่มีโบนัส ทำให้ต้องทำเวลารับส่งหลาย ๆ รอบเพื ่อให้ได้กำไรมากกว่ารายจ่ายของ
ค่าธรรมเนียมที่เสียไป ยิ่งรีบทำรอบมากยิ่งทำให้เสี่ยงอุบัติเหตุได้ และบางบริษัทไม่มีประกันภัยระหว่างการบริการ
ให้ผู้ขับขี่และผู้ใช้บริการ หากเกิดอุบัติเหตุเขาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เป็นต้น 

 

3. กลุ่มชายขอบ (marginal): คนต่างจังหวัดขับรถจักรยานยนต์รับจ้างในกรุงเทพฯ 

นายเฉลิม ชายสูงวัย อายุ 65 ปี เป็นคนต่างจังหวัดที ่เข้ามาหางานทำในกรุงเทพฯ ด้วยการขับ
จักรยานยนต์รับจ้าง เขาหวังว่าการตัดสินใจยอมห่างบ้านเกิดมาทำงานในกรุงเทพฯ จะทำให้มีโอกาสหารายได้
มากกว่าอยู่ต่างจังหวัด เขาเช่าอะพาร์ตเมนต์อยู่แถวอนุสาวรีชัยสมรภูมิ ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างมาแล้วกว่า 30 
ปี ในช่วงวัยหนุ่มเคยเช่าช่วงเสื้อวิน ปัจจุบันเป็นสมาชิกสหกรณ์รถจักรยานยนต์ ให้บริการรับส่งผู้โดยสารด้วย
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของสหกรณ์วินที่หน้าปากซอยใต้สถานีรถไฟฟ้าช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้าและเย็น โดย
สหกรณ์ได้สัมปทานบริการรับส่งคนที ่ว ินและลูกค้าที ่เร ียกผ่านแอปพลิเคชันของสหกรณ์  เนื ่องจากขับ
รถจักรยานยนต์รับจ้างมาหลายปี จึงสนิทกับคนที่พักอาศัยอยู่ในย่านนั้นเป็นอย่างดี หากไม่มีสหกรณ์เป็นตัวแทน
รับงานผ่านแอปพลิเคชัน เขาคงจะหาลูกค้าเองได้ยาก เพราะคนสมัยใหม่ต่างใช้แอปพลิเคชันเรียกรถจากบริษัทรถ
ส่วนบุคคลร่วมโดยสารมารับส่งแทน ยิ่งบริษัทเหล่านี้มีโปรโมชันทางการตลาดผูกขาดลูกค้าแล้วด้วย ยิ่งทำให้คน
ต่างหันมาใช้วินผ่านแอปพลิเคชันเป็นจำนวนมาก แมเ้ขาจะโดนแย่งลูกค้าโดยบริษัทรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร ทำ
ให้มีรายได้ไม่มากนักเนื่องจากเข้าไม่ถึงแอปพลิเคชัน MaaS แต่ก็ยังมีรายได้จากการรับส่งสินค้าประจำวันและ
กิจกรรมของคนในชุมชนนอกเวลาชั่วโมงเร่งด่วน เช่น รับส่งโพยหวยใต้ดิน รับส่งพระที่วัดในชุมชน เป็นต้น ด้วย
เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยขึ้น ทำให้วิถีชีวิตเดิม ๆ มีการเปลี่ยนแปลง และอาจทำให้คนที่ยอมห่างบ้านเกิดเข้ามาขับ
รถจักรยานยนต์รับจ้างเลี้ยงชีพ มากว่าค่อนชีวิตอย่างเฉลิม ถูกลดโอกาสการหารายได้ตามที่เคยคาดหวังไว้ได้ 
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3.2.2 ฉากทัศน์ ท่ี 2: วิ ่งมาราธอน ด ้วยรองเท ้าน ันยาง (suburbanization + individual 
mobility)  

แนวโน้มสำคัญคือ กรุงเทพมหานครยังคงขยายตัวในแนวราบอย่างต่อเนื่อง (urban sprawl) แต่เป็นการ
ขยายตัวในแนวระบบขนส่งมวลชนทางราง แต่แหล่งงานยังคงกระจุกตัวในเมือง คนมีความปัจเจกนิยม ยังมีการ
เดินทางด้วยรถส่วนตัว 

1. ระบบคมนาคมขนส่งของเมือง 

แม้จะมีรถไฟฟ้าให้บริการครบทุกสาย แต่ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะทั้งหมดยังไม่มีการบูรณาการ มี
การพัฒนาธุรกิจขนส่งฐานบนการของภาคเอกชน (Private MaaS) บริษัทเอกชนหลายบริษัทพัฒนาแพลตฟอร์ม
ให ้บร ิการขนส่งตามแนวค ิด MaaS ภายใต ้แนวค ิด Mobility as a community service เน ้นให ้บร ิการ
รถจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชน แต่ยังขาดการบูรณาการด้านราคาค่าโดยสาร ทำให้
ราคาค่าเดินทางยังแพงเกินไปสำหรับผู้มีรายได้น้อย  ระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมดแข่งขันกัน โดยเฉพาะบริษัทรถ
ส่วนบุคคลร่วมโดยสาร ซึ่งให้บริการรับส่งผู้โดยสารแบบถูกต้องตามกฎหมาย มีการแข่งขันกันด้านราคากับ
แพลตฟอร์มสหกรณ์รถจักรยานยนต์รับจ้างในการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน ในพื้นที ่ชานเมืองยังมีวิน
รถจักรยานยนต์รับจ้างให้บริการอยู่ ในขณะเดียวกัน บริการรับส่งสินค้าและผู้โดยสารด้วยโดรนก็ได้รับความนิยม 
ทั้งนี้ รูปแบบบริการขนส่งสาธารณะแต่ละประเภทมีประสิทธิภาพแตกต่างกันดังนี้ 

ภาครัฐสนับสนุนแพลตฟอร์มสหกรณ์รถจักรยานยนต์รับจ้างให้บริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชัน โดย
ให้บริการแบบแบ่งเป็นโซน (area-based service) ในขณะทีร่ถส่วนบุคคลร่วมโดยสารซึ่งให้บริการรับส่งผู้โดยสาร
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถูกกำหนดรูปแบบการให้บริการแบบไม่มีขอบเขตบริการ (non-area-based service) 
เพื่อรับส่งผู้โดยสารทั่วไปภายในเมือง ภาครัฐออกกฎระเบียบไม่อนุญาตให้บริษัทรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร จอด
รับผู้โดยสารในพื้นที่ให้บริการของวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง และต้องรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้น 
อย่างไรก็ด ียังคงมีปัญหาการแย่งผู้โดยสารกันระหว่างวินกับรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร  
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ตารางที่ 18 ประสิทธิภาพด้านราคาและเวลาของบริการขนส่งสาธารณะแต่ละประเภท 
ประเภทบริการขนส่งสาธารณะ ราคาค่าโดยสาร ระยะเวลาในการเดินทาง 

รถจักรยานยนต์รับจ้าง ราคาค่าโดยสารถูกเนื่องจากรัฐกำหนด
ให้บร ิการแบบแบ่งเป ็นโซน (area-
based service) 

ระยะเวลาในการเด ินทางส ั ้นที ่สุด
เนื่องจากเป็นเดินทางภายในโซน 

รถไฟฟ้า ราคาค่าโดยสารแพงที่สุดเนื่องจากไม่
บ ู รณ ากา รด ้ าน ราค าร ะหว ่ า งผู้
ให้บริการ 

ระยะเวลาในการเดินทางปานกลาง
เนื่องจากผู้คนอาศัยอยู่ชานเมือง  

รถโดยสารประจำทาง ราคาค่าโดยสารถูกที่สุดเนื ่องจากรัฐ
สนับสนุนให้เป็นระบบขนส่งรอง 

ระยะเวลาในการเดินทางมากที ่สุด
เนื่องจากปัญหารถติดในพ้ืนท่ีเมือง 

โดรน ราคาค่าโดยสารแพง ระยะเวลาในการเดินทางน้อย 

รถส ่ วนบ ุคคลร ่ วมโดยสาร  ( ride 
hailing service) 

ราคาค่าโดยสารถูกตามกลไกตลาดเสรี ระยะเวลาในการเดินทางมากเนื่องจาก
ไม่กำหนดพื้นท่ีให้บริการ 

รถโดยสารมินิบัส (รัฐเปลี่ยนจากรถตู้
มาเป็นรถมินิบัสทั้งหมด) 

ร าค าค ่ า โ ดยสา รปานกลา งแพง
เนื่องจากรองรับการเดินทางจากชาน
เมืองเข้าสู่ในเมือง 

ระยะเวลาในการเดินทางมากเนื่องจาก
รองรับการเดินทางสำหรับผู้ที่เดินทาง
จากชานเมืองเข้าสู่ในเมือง 
(commuters) 

 

2. พฤติกรรมการเดินทาง 

แม้จะมีการพัฒนาบริเวณพ้ืนที่โดยรอบสถานี หรือ TOD ตามแนวรถไฟฟ้า  แต่คนยังคงเดินทางไกลและ
ใช้เวลาในการเดินทางวันละหลายชั่วโมงเหมือนเดิม เนื่องจากปัญหาการจราจรติดขัด การใช้รถส่วนตัวทั้งรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ยังคงมีสัดส่วนมากที่สุดในรูปแบบการเดินทางทั้งหมด เนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะยังขาด
การบูรณาการ ทำให้การเดินทางหลายต่อไมส่ะดวกและราคาแพง การเดินทางแบบประตูสู่ประตู (door to door) 
ได้รับความนิยม บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารจึงกลายเป็นคู่แข่งของระบบขนส่งสาธารณะ เนื่องจากมีราคาถูก
กว่าหากเหมาจ่ายแบบรายเดือนหรือรายปีผ่านแอปพลิเคชัน MaaS ในขณะที่ คนรายได้สูงที่อยู่ชานเมืองใช้
บริการแท็กซี่บินได ้(flying taxi) เพ่ือเลี่ยงปัญหารถติด  

สำหรับผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวในพ้ืนที่ชานเมือง MaaS มีบริการขนส่งสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทาง 
ซึ่งให้บริการด้วยยานพาหนะที่ออกแบบพิเศษสำหรับขนส่งผู้ป่วยและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนที่โดยเฉพาะ 
หรือบริการขนส่งด้วยโดรนในกรณีฉุกเฉินซึ่งราคาสูงมาก 
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3. เทคโนโลยีด้านการขนส่ง 

ภาครัฐสนับสนุนการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าและแบนรถยนต์แบบเดิมเครื่องยนต์ดีเซล/เบนซินในเมือง 
รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กได้รับความนิยม คนรายได้สูงนิยมใช้บริการแท็กซี่บินได้ หรือ drone taxi บริษัทเอกชนที่
ให้บริการขนส่งตามแนวคิด MaaS เริ ่มให้บริการโดรน (electric Vertical Take-Off and Landing aircrafts; 
eVTOL), หรือ drone taxi  

4. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและภูมิทัศน์ด้านการสัญจร 

บริษัทรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารกับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างแข่งขันกันตั้งจุดให้บริการบริเวณสถานี
รถไฟฟ้า บริษัทรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารพยายามต่อรองกับสหกรณ์ในการขอส่วนแบ่งพื้นที่ให้บริการตามแนว
สถานีรถไฟฟ้า (negotiating territory) จึงมีจุดให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างของทั้งสหกรณ์และบริษัทรถส่วน
บุคคลร่วมโดยสารตั้งกระจายตัวอยู่หนาแน่นในเมืองตามแนวรถไฟฟ้า โดยในเขตชานเมืองมีแต่วินตั้งกระจายตัว
ตามสถานีรถไฟฟ้า เนื่องจากปริมาณความต้องการเดินทางไม่สูงเท่ากับในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง การแข่งขันกัน
ให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างบริษัทรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารด้วยกัน สหกรณ์ และวิน ทำให้ภาครัฐ
กำหนดช่องจราจรสำหรับรถจักรยานยนต์บนถนนสายหลัก 

5. คุณภาพชีวิต 

ในภาพรวมการเดินทางของคนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นไปอย่างไร้คุณภาพ การเดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์ยังคงเป็นการเดินทางแบบระยะไกล (long-distance trip) ที่ไม่มีความปลอดภัยทั้งสำหรับผู้ขับขี่
และผู้โดยสาร สถิติการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์สูงที่สุด มหานครกรุงเทพจึงเป็นเมืองที่มีปัญหาด้าน
มลพิษทางอากาศอันเกิดจากปัญหารถติดตลอดกาล  
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ภาพที่ 9 ภาพอนาคตการเดินทางในฉากทัศน์ท่ี 2: วิ่งมาราธอน ด้วยรองเท้านันยาง 
 

ทั้งนี้ ภายใต้ภาพในอนาคตดังกล่าวสามารถบรรยายชีวิตในอนาคตของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ดังนี้ 

1. กลุ่มมวลชน (mass): ผู้ใช้รถจักรยานยนต์เพื่อไปทำงาน 

นายสุชาติ อายุ 50 ปี อาชีพเป็นข้าราชการประจำ ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังแถวอารีย์ อยู่
หมู่บ้านจัดสรรกับภรรยาในย่านมีนบุรีห่างจากสถานีรถไฟฟ้า 3 กิโลเมตร ตอนเช้าเดินทางไปทำงานด้วย
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ ่นใหม่ติดแอร์และมีหลังคาเปิดปิดได้ตามสภาพอากาศ สามารถปรับล้อเพื่อขับขี ่ใน
สถานการณ์น้ำท่วมได้ และสะดวกสบายสำหรับการนั่งรถระยะทางไกล ๆ ก่อนถึงที่ทำงานแวะส่งภรรยาซึ่งเป็น
พยาบาลอยู่โรงพยาบาลรามาธิบดี ออกจากบ้านตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อเลี่ยงรถติด หากออกช้ากว่าปกติเพียง 10 นาทีก็
อาจต้องเสียเวลาเจอรถติดบริเวณช่วงก่อนถึงสถานีรถไฟฟ้า เพราะคนในหมู่บ้านจัดสรรมักขับรถมาส่งลูกหลาน
ขึ้นรถไฟฟ้าไปเรียนในตัวเมืองก่อนขับรถไปทำงานต่อ ทำให้ถนนช่วงสถานีรถไฟฟ้ามีทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต ์ที่
ต่างแย่งกันเข้า-ออกเทียบสถานีรถไฟฟ้า รถจึงติดมาก ในแต่ละวันเดินทางไปทำงานใช้เวลาประมาณ 60 นาที 
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ตอนเย็นก่อนกลับบ้านแวะรับภรรยา กลับถึงบ้านตอนค่ำก็พักผ่อนเพ่ือตื่นเช้าไปทำงานในวันถัดไป ไม่ค่อยมีเวลา
คุยกับภรรยาเนื่องจากกลับถึงบ้านตอนค่ำทุกวัน วันเสาร์-อาทิตย์จึงมีเวลาออกกำลังกายในสวนใกล้บ้าน ไม่ขับ
รถยนต์เพราะใช้เวลาในการเดินทางมากกว่า 2 เท่า และเสียค่าจอดรถแพง 

นางสมหญิง อายุ 50 ปี อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมแถวบางนากับสามี ไม่มีลูก ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ให้กับ
หน่วยงานของภาครัฐซึ่งกำหนดวันทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ ซื้อแพ็กเกจการเดินทางเหมาจ่ายแบบรายเดือนผ่าน
แอปพลิเคชัน MaaS ที่เหมาจ่ายการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์รับจ้างและรถไฟฟ้าเท่านั้น เนื่องจากคอนโดอยู่
ห่างจากสถานีประมาณ 1 กิโลเมตร เธอจึงต้องเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อต่อรถไฟฟ้ามาทำงาน ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง แต่ขากลับมักจะกลับตอนค่ำ เพื่อเลี่ยงผู้โดยสารหนาแน่นในชั่วโมงเร่งด่วน จึง
กลับถึงบ้านเกือบสามทุ่ม ในขณะที่สามีขับรถยนต์ไปทำงาน บางครั้งสามีจะแวะรับที่สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชเพ่ือ
กลับบ้านตอนดึกพร้อมกัน ก่อนกลับบ้านพวกเขาจะแวะไปสถานีชาร์จรถไฟฟ้า เนื่องจากการไปชาร์จไฟฟ้ารถ
ตอนดึกจะเลี่ยงปัญหารถติดได้ ส่วนวันหยุดก็พักผ่อนอยู่กับบ้าน เนื่องจากสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์และใช้
บริการรับส่งสินค้าผ่านโดรน รวมถึงสามารถเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยี VR  

 

2. กลุ่มล้ำสมัย (maverick): คนรุ่นใหม่ทำงาน gig economy ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้บริการรถ
ส่วนบุคคลร่วมโดยสาร  

นายสมชาย เป็นคนรุ่นใหม่อายุ 25 ปี เพ่ิงเรียนจบหลักสูตรออนไลน์ด้านการออกแบบ เป็นคนต่างจังหวัด
ที่เข้ามาทำงานใน gig economy หารายได้จากการทำงานหลายแบบ พักอาศัยอยู่คอนโดมิเนียมใกล้สถานี
รถไฟฟ้าบางนา มีรายได้ปานกลาง ไม่ซื้อรถเนื่องจากไม่ชอบมีภาระ ตอนเช้าขับรถจักรยานยนต์ให้บริการรถส่วน
บุคคลร่วมโดยสารรับส่งผู้โดยสารเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าในชั่วโมงเร่งด่วน และขับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าไปทำงานต่อ
ที่ออฟฟิศแถวสาทร เขาชอบเทคโนโลยี ความทันสมัย และรักธรรมชาติ จึงเลือกใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของ
ตัวเองซึ่งถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยีแตกต่างกันออกไปในแต่ละโมเดล มีขนาดเล็ก มีความคล่องตัวและปลอดภัย
สูง เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สื่อสาร มีหน้าจอแสดงเส้นทาง นอกเวลางานสามารถให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร
หลายบริษัทเพ่ือหารายได้เสริมจากบริการรับส่งอาหารและสินค้าออนไลน์ ในช่วงที่จอดรอรับส่งลูกค้าและสินค้าก็
จอดตามสถานีจอดรถบริเวณพื้นที่ park and ride หรือพื้นที่ใต้ทางด่วน บางวันให้บริการขับแท็กซี่บินได้ (flying 
taxi) และโดรนดิลิเวอรี (drone delivery) สำหรับผู้ที่อยู่อาคารสูงในเมืองชั้นใน ผ่านแอปพลิเคชัน MaaS แต่
ในช่วงปลายปีเขามักมีความกังวลเรื ่องการจ่ายภาษีรถยนต์ เพราะถึงแม้เขาจะรักธรรมชาติและเลือกใช้
รถจักรยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่เขาก็ยังต้องจ่ายภาษีเท่ากับคนอื่นที่ยังคงใช้เครื่องยนต์เผาไหม้ก่อ
มลพิษทางอากาศอยู่ดี 
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3. กลุ่มชายขอบ (marginal): คนต่างจังหวัดขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในกรุงเทพฯ 
นายเฉลิม ชายสูงวัย อายุ 65 ปี เป็นคนต่างจังหวัดที ่เข้ามาหางานทำในกรุงเทพฯ ด้วยการขับ

จักรยานยนต์รับจ้าง เขาหวังว่าการตัดสินใจยอมห่างบ้านเกิดมาทำงานในกรุงเทพฯ จะทำให้มีโอกาสหารายได้
มากกว่าอยู่ต่างจังหวัด อาศัยกับภรรยาในบ้านเช่าชานเมืองแถวคูคต ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างมาแล้วกว่า 30 ปี 
ในช่วงวัยหนุ่มเคยเช่าช่วงเสื้อวิน ปัจจุบันเป็นสมาชิกสหกรณ์วินรถจักรยานยนต์ ตอนเช้าและเย็นให้บริการรับส่ง
ผู้โดยสารตรงสถานีรถไฟฟ้าในชั่วโมงเร่งด่วน เนื่องจากสหกรณ์ได้สัมปทานบริการรับส่งคนที่วินและลูกค้าที่เรียก
ผ่านแอปพลิเคชันของสหกรณ์ ยังคงใช้รถจักรยานยนต์เก่าที่ใช้เครื่องยนต์ระบบเผาไหม้ ประสบปัญหาในการหา
จุดบริการน้ำมันเนื่องจากรัฐพยายามแบนรถที่ใช้เครื่องยนต์แบบเผาไหม้ จากการขับรถจักรยานยนต์รับจ้างมา
หลายปี จึงสนิทกับคนที่พักอาศัยอยู่ในย่านนั้นเป็นอย่างดี นอกเวลาเร่งด่วนให้บริการรับส่งสินค้าให้กับคนใน
คอนโดมิเนียมหรือหมู่บ้านจัดสรรชานเมือง เช่น รับจ้างไปทำธุระแทน หรือ ไปรับเด็กนักเรียนแทนผู้ปกครอง 
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำ มีรายได้ไม่มากนักเนื่องจากเข้าไม่ถึงแอปพลิเคชัน MaaS และให้บริการอยู่
ในพื้นที่บริการของวินเท่านั้น เขาต้องขับรถจักรยานยนต์ระยะไกลเข้าไปทำธุระในเมืองอยู่บ่อย ๆ เช่น พาภรรยา
ไปหาหมอที่โรงพยาบาลรามาธิบดี  สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพราะการเดินทางจากบ้านเขาไปยังโรงพยาบาลต้องนั่ง
รถเมล์หลายต่อ ถึงแม้เขาจะมีทั้งบัตรผู้สูงอายุและบัตรคนจน แต่ภรรยาเขามีเพียงแค่บัตรคนจนเท่านั้น ซ่ึงวงเงิน
ในบัตรคนจนสำหรับการขึ้นรถเมล์ก็ไม่พอสำหรับค่าเดินทางต่อเดือนอยู่ดี บางครั้งหากต้องไปกลับโดยรถเมล์ก็
ต้องยืนโหนรถเมล์ไม่ได้นั่ง หรือบางครั้งรถเมล์วิ่งไม่ถึงปลายทางต้องลงแล้วต่อป้ายอื่นแทน เป็นต้น การเดินทาง
โดยการขี่จักรยานยนต์จึงเป็นสิ่งที่ตรงความต้องการของพวกเขามากที่สุด 

 

3.2.3 ฉากทัศน์ท่ี 3:  ว่ิงผลัด ด้วยรองเท้า Sketcher (suburbanization + collective mobility) 

แนวโน้มสำคัญคือ กรุงเทพมหานครยังคงขยายตัวในแนวราบอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นการขยายตัวในแนว
ระบบขนส่งมวลชนทางราง แหล่งงานและที่พักอาศัยย้ายกระจุกตัวตามแนวรถไฟฟ้าตามแนวคิดการพัฒนา
บริเวณพ้ืนที่โดยรอบสถานี มีการพัฒนาให้เกิดย่านศูนย์กลางรอง คนนิยมเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ  

1. ระบบคมนาคมขนส่งของเมือง 

ภายหลังจากระบบขนส่งมวลชนเปิดดำเนินการตามแผนแม่บท (M-MAP2) ภาครัฐสามารถบูรณาการร่วมกับ
ระบบขนส่งรอง (feeder modes) อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐให้สัมปทานเอกชนบริการขนส่งฐานบริการ (PPP 
MaaS) ตามแนวคิด (Mobility as a community service) โดยมีหน่วยงานรัฐควบคุมแพลตฟอร์มบริการขน
ส่งผ่านแอปพลิเคชัน มีการปฏิรูปวินรถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหน่วยงานขนส่ง
ระดับภาคมหานครกรุงเทพ รถจักรยานยนต์รับจ้างทุกคันที่ให้บริการจดทะเบียนเป็นรถรับจ้างสาธารณะอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย มีการกำหนดขอบเขตการให้บริการเป็นโซน (area-based service) เพื่อให้เป็นการ
เดินทางระยะใกล้การขนส่งคนและสินค้า ซึ่งคิดค่าโดยสารเป็นระบบโซน จำนวนรถจักยานยนต์รับจ้างเพ่ิม
จำนวนขึ้นอย่างมหาศาลมากตามสถานีรถไฟฟ้าที่ขยายตัวเพ่ิมข้ึนกว่า 300 สถานี รัฐใช้มาตรการเก็บค่าใช้ถนน 
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(road pricing) ควบคุมการเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนตัวเข้าสู ่พื ้นที ่เมือง (congestion charge)  ใน
ขณะเดียวกัน บริการรับส่งสินค้าและผู้โดยสารด้วยโดรนผ่านแอปพลิเคชันก็ได้รับความนิยม  

ทั้งนี้ รูปแบบบริการขนส่งสาธารณะแต่ละประเภทมีประสิทธิภาพแตกต่างกันดังนี้ 

 

ตารางที่ 19 ประสิทธิภาพด้านราคาและเวลาของบริการขนส่งสาธารณะแต่ละประเภท 
ประเภทบริการขนส่งสาธารณะ ราคาค่าโดยสาร ระยะเวลาในการเดินทาง 

รถจักรยานยนต์รับจ้าง  ราคาค่าโดยสารถูกเนื่องจากรัฐกำหนด
ให้บร ิการแบบแบ่งเป ็นโซน (area-
based service)  

ระยะเวลาในการเด ินทางส ั ้นที ่สุด
เนื่องจากเป็นเดินทางภายในโซน 

รถไฟฟ้า ราคาค่าโดยสารถูกเนื่องจากรัฐบูรณา
การด้านราคาระหว่างผู้ให้บริการ 

ระยะเวลาในการเดินทางปานกลาง
เนื่องจากผู้คนอาศัยอยู่ชานเมือง  

รถโดยสารประจำทาง ราคาค่าโดยสารถูกที่สุดเนื่องจากเป็น
รถเมล์ไร้คนขับ รัฐสนับสนุนให้เป็น
ระบบขนส่งรอง 

ระยะเวลาในการเดินทางไม่เกิน 45 
นาที เนื ่องจากให้บริการเป็นระบบ
ขนส่งรองที ่ขนถ่ายผู ้ โดยสารเข้าสู่
ระบบขนส่งมวลชนทางราง 

โดรน ราคาค่าโดยสารแพง ระยะเวลาในการเดินทางน้อย 

รถส ่ วนบ ุคคลร ่ วมโดยสาร  ( ride 
hailing service) 

ราคาค่าโดยสารถูกตามกลไกตลาดเสรี ระยะเวลาในการเดินทางมากเนื่องจาก
ไม่กำหนดพื้นท่ีให้บริการ 

หมายเหตุ รัฐยกเลิกบริการรถโดยสารมินิบัส (รถตู้ เด ิม) หลังจากให้บริการระบบขนส่งมวลชนทางรางครอบคลุมพื ้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อขนส่งคนจากชานเมืองสู่พื้นที่ศูนย์กลางเมือง 

 

2. พฤติกรรมการเดินทาง 

พื้นที่โดยรอบสถานีระบบขนส่งมวลชนทางรางมีการพัฒนาตามแนวคิด TOD ตลอดแนวรถไฟฟ้า ทำให้
คนสามารถอาศัยหรือทำงานอยู่ใกล้สถานี คนรายได้ปานกลางนิยมใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อเดินทาง
ต่อด้วยรถไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน MaaS แบบเหมาจ่ายรายเดือน ส่วนคนรวยใช้โดรนแท็กซี่ ในขณะที่คนจนส่วน
ใหญ่ก็ยังคงต้องพ่ึงพารถเมล์ แต่เป็นรถเมล์ไร้คนขับที่มีความปลอดภัยและราคาถูก รวมถึงสามารถซื้อแพ็กเกจค่า
เดินทางแบบรายเดือนได้เช่นเดียวกัน  

สำหรับผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวในพื้นที่ชานเมือง มีบริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัด
ในการเดินทาง ซึ่งให้บริการด้วยยานพาหนะที่ออกแบบพิเศษสำหรับขนส่งผู้ป่วยและผู้ที่มีข้อจำกัดในการ
เคลื่อนที่โดยเฉพาะในราคาที่เข้าถึงได้เนื่องจากเป็นสวัสดิการของภาครัฐ 



106 

3. เทคโนโลยีด้านการขนส่ง 

ภาครัฐสนับสนุนการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าและแบนรถยนต์แบบเดิมเครื่องยนต์ดีเซล/เบนซินในเมือง 
รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กได้รับความนิยม คนรายได้สูงนิยมใช้ยานยนต์ไร้คนขับซึ่งมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูล 
connected car บริษัทเอกชนที่ให้บริการขนส่งเริ่มให้บริการแท็กซี่บินได้หรือ drone taxi  ทั้งนี้ แพลตฟอร์ม
บริการขนส่งบูรณาการระบบขนส่งสาธารณะทุกระบบ ทำให้ราคาค่าเดินทางรวมมีราคาถูก สามารถกำหนด
รูปแบบการเดินทางและจ่ายค่าบริการล่วงหน้า มีหน่วยงานที่ดูแลระบบขนส่งและหน่วยงานที่ดูแลเรื ่อง
แพลตฟอร์มร่วมกันกำกับดูแลบริการขนส่ง 

4. ระบบโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์ด้านการสัญจร 

  การให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารแบบ area-based service ทำให้เกิดการขนส่งระยะใกล้ ช่วยลด
อุบัติเหตุ พื้นที่ในเมืองถูกแบ่งเป็นโซนเพื่อให้ภาคเอกชนสัมปทานการบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารในแต่ละ
โซน มีจุดให้บริการสถานีสำหรับจอดรถรอให้บริการลูกค้าและจุดให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างกระจายอยู่ตาม
สถานีรถไฟฟ้าและพื้นที่ส่วนอื่นที่อยู่นอกแนวรถไฟฟ้าในรัศมี 2 กิโลเมตรเพื่อรับส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่ง
สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ พื้นที่จอดรถในบางพื ้นที ่กลายเป็นที่จอดรถสำหรับรถจักรยานยนต์ที ่รอ
ให้บริการรับส่งสินค้า เนื่องจากการใช้งานรถยนต์ส่วนตัวลดลง ทำให้ความต้องการใช้พื้นที่จอดรถลดลง มีพื้นที่
จอดรถว่างให้เช่าเป็นที่จอดรถสำหรับรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารในชานเมืองมีแต่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างตั้ง
กระจายตัวตามสถานีรถไฟฟ้า ภาครัฐกำหนดช่องจราจรสำหรับรถจักรยานยนต์บนถนนสายหลัก รวมไปถึงมีช่อง
จราจรสำหรับรถเมลไร้คนขับและยานยนต์ไร้คนขับประเภทอ่ืน ๆ 

5. คุณภาพชีวิต 

รถจักรยานยนต์รับจ้างให้เป็นระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพทั้งในด้านราคา การบริหารจัดการ และ
ความปลอดภัยทั้งสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้กับบริษัทรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารจะมี
สวัสดิการและระบบประกันสังคม ได้รับการดูแลในฐานะพนักงานบริษัท คนขับรถจักรยานยนต์มีรายได้ดีจากการ
ทำงานให้กับบริษัทรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารหลายบริษัทพร้อมกัน คนขับรถจักรยานยนต์มีรายได้ดีจากการ
ทำงานให้กับบริษัทรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารหลายบริษัทพร้อมกัน การเดินทางแบบระยะสั้น (short-distance 
trip) ทำให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ลดน้อยลง  
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ภาพที่ 10 ภาพอนาคตการเดินทางในฉากทัศน์ท่ี 3: วิ่งผลัด ด้วยรองเท้า Sketcher 

ทั้งนี้ ภายใต้ภาพในอนาคตดังกล่าวสามารถบรรยายชีวิตในอนาคตของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ดังนี้ 

 1. กลุ่มมวลชน (mass): ผู้มีรายได้น้อยทำงานประจำขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อไปทำงาน 
นายสุชาติ อายุ 50 ปี อาชีพเป็นข้าราชการประจำ ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังแถวอารีย์ อยู่

หมูบ่้านจัดสรรกับภรรยาในย่านมีนบุรีห่างจากสถานีรถไฟฟ้า 3 กิโลเมตร ตอนเช้าขับรถจักยานยนต์ไฟฟ้าเดินทาง
ไปยังสถานีมีนบุรีเพื่อจอดรถไว้ที่จุดจอดแล้วจร เดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าไปทำงานพร้อมกับภรรยา เนื่องจากการ
ขับขี่ส่วนตัวเข้าในพื้นที่เมืองชั้นในต้องเสียค่าธรรมเนียม (congestion charge) จึงซื้อแพ็กเกจการเดินทางแบบ
เหมาจ่ายแบบกลุ่มรายเดือนผ่านแอปพลิเคชัน MaaS ใช้เวลาเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเพียง 20 นาที ในแต่ละวัน
เดินทางไปทำงานใช้เวลารวมทั้งสิ้น ประมาณ 45 นาที ระหว่างวันหากต้องเดินทางไปประชุมตรวจงบประมาณ 
นอกสถานที่ เขาและเพื่อนร่วมงานจะเรียกบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารให้บริการเดินทางไปด้วยกันเพราะจะ
ได้ส่วนลดจากการเดินทางร่วมกันหลายคน ตอนเย็นก่อนกลับบ้านจะรอรับภรรยาที่สถานีรถไฟฟ้ามีนบุรี ทุกวัน
พุธหลังเลิกงานก็จะแวะไปออกกำลังกายที่สวนรถไฟ เสาร์-อาทิตย์ก็มักขับรถยนต์ไปห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านหรือ
นั่งรถไฟฟ้าไปทานข้าวกับญาติแถวบางหว้าโดยจอดรถจักรยานยนต์ไว้ที่จุดจอดแล้วจร เนื่องจากเหมาจ่ายค่า
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เดินทางทำให้มีความคล่องตัวในการเดินทาง ไม่ขับรถยนต์เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงทั้งค่าธรรมเนียมเข้าเมืองและค่า
จอดในเมืองแพง 

นางสมหญิง อายุ 50 ปี อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมแถวบางนากับสามี ไม่มีลูก ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ให้กับ
หน่วยงานของภาครัฐซึ่งกำหนดวันทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ ซื้อแพ็กเกจการเดินทางเหมาจ่ายแบบกลุ่มรายเดือน
ผ่านแอปพลิเคชัน MaaS ที่เหมาจ่ายการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์รับจ้างและรถไฟฟ้าเท่านั้น เพราะเธอเริ่มมี
อายุมากขึ้น เดินมากไม่ค่อยไหว ตอนเช้าเธอกับสามีขับรถยนต์ส่วนตัวมาจอดรถที่จุดจอดแล้วจรที่สถานีรถไฟฟ้า
อ่อนนุช เพื่อเดินทางไปทำงานในเมืองแถวอารีย์ด้วยรถไฟฟ้า โดยใช้เวลาเดินทางรวมประมาณ 45 นาที แต่ขา
กลับก็เดินทางแบบเดียวกัน แต่กลับคนเดียว โดยเดินทางต่อจากรถไฟฟ้าด้วยรถจักรยานยนต์รับจ้างที่มีบริการ
จอดรออยู่ด้านล่างสถานีรถไฟฟ้ากลับบ้าน พื้นที่ด้านล่างสถานีรถไฟฟ้านี้ นอกจากจะมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
รับจ้าง ยังมีป้ายรถเมล์ไร้คนขับ และร้านขายอาหารห่อกลับบ้าน อยู่ในละแวกเดียวกัน ทำให้เธอไม่ต้องกังวลเรื่อง
การทำกับข้าวหลังจากกลับจากที ่ทำงานให้สามี  และพื ้นที ่ด ้านล่างสถานีรถไฟฟ้ามีความปลอดภัยและ
สะดวกสบายสำหรับคนเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างเธอมาก เพราะมีหลังคาให้ร่มเงาบังแดดบังฝนเหมาะกับสภาพ
อากาศเมืองไทย มีบริการข้อมูลสภาพจราจรแบบเรียลไทม์ที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ทำให้เธอไม่
ต้องรีบร้อนในการเดินทางมากเกินไป ส่วนวันหยุดก็มักจะชวนสามีขับรถยนต์ส่วนตัวไปทำธุระหรือกิจกรรมตาม
สถานที่ต่าง ๆ ในพ้ืนที่ชานเมืองใกล้บ้าน  

 

2. กลุ่มล้ำสมัย (maverick): คนรุ่นใหม่ทำงาน gig economy ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้บริการรถ
ส่วนบุคคลร่วมโดยสาร 

นายสมชาย เป็นคนรุ่นใหม่อายุ 25 ปี เพ่ิงเรียนจบคอร์สออนไลน์ด้านการออกแบบ ชอบเทคโนโลยี ความ
ล้ำสมัย และรักธรรมชาติ เป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานใน gig economy หารายได้จากการทำงานหลายแบบ 
พักอาศัยอยู่คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าบางนา มีรายได้ปานกลาง ไม่ซื้อรถเนื่องจากไม่ชอบมีภาระ ตอนเช้า
ขับรถจักรยานยนต์ให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารรับส่งผู้โดยสารเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าในชั่วโมงเร่งด่วน และขับ
รถจักรยานยนต์ไปทำงานต่อที่ออฟฟิศแถวสาทร ใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของตัวเองซึ่งถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยี
แตกต่างกันออกไปในแต่ละโมเดล มีขนาดเล็ก มีความคล่องตัวและปลอดภัยสูง เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สื่อสาร มี
หน้าจอแสดงเส้นทาง นอกเวลางานสามารถให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารหลายบริษัทเพื่อหารายได้เสริม 
โดยขับ POD ของบริษัทที่ให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารให้บริการรับส่งอาหารและสินค้าออนไลน์ให้กับคน
ชั้นกลางที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรชานเมืองนอกเวลาชั่วโมงเร่งด่วน ในช่วงที่จอดรอรับส่งลูกค้าและสินค้าก็จอด
ตามสถานีจอดรถบริเวณพ้ืนที ่park and ride หรือพ้ืนที่ใต้ทางด่วน บางวันให้บริการขับแท็กซี่บินได้ (flying taxi)
และโดรนดิลิเวอรี (drone delivery) สำหรับผู้ที่อยู่อาคารสูงในเมืองชั้นในผ่านแอปพลิเคชัน MaaS ระหว่างการ
ขับขี่เค้าต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะต้องขับขี่ในระยะไกล จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ 
และหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นเขาจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทุกอย่างเองทั้งหมด  
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3. กลุ่มชายขอบ (marginal): คนต่างจังหวัดขับข่ีรถจักรยานยนต์รับจ้างในกรุงเทพฯ 

นายเฉลิม ชายสูงวัย อายุ 65 ปี เป็นคนต่างจังหวัดที ่เข้ามาหางานทำในกรุงเทพฯ ด้วยการขับ
จักรยานยนต์รับจ้าง เขาหวังว่าการตัดสินใจยอมห่างบ้านเกิดมาทำงานในกรุงเทพฯ จะทำให้มีโอกาสหารายได้
มากกว่าอยู่ต่างจังหวัด เขาอาศัยกับภรรยาในบ้านเช่าชานเมืองแถวคูคต ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างมาแล้วกว่า 
30 ปี ในช่วงวัยหนุ ่มเคยเช่าช่วงเสื ้อวิน ปัจจุบันเป็นพนักงานของบริษัทรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารใช้
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ลงทะเบียนไว้กับบริษัทรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารให้บริการรับส่งผู้โดยสารที่สถานีหน้า
ปากซอยใต้สถานีรถไฟฟ้าช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้าและเย็น  เขาได้รับสวัสดิการดูแลสุขภาพและได้รับสิทธิ์
ประกันภัยจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและบริษัทรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร ชีวิตความเป็นอยู่เขาจึงมีความ
มั่นคงมากขึ้น จากการขับรถจักรยานยนต์รับจ้างมาหลายปี จึงสนิทกับคนที่พักอาศัยอยู่ในย่านนั้นเป็นอย่างดี 
นอกเวลาเร่งด่วนให้บริการรับส่งสินค้าให้กับคนในคอนโดมิเนียมหรือหมู่บ้านจัดสรรชานเมือง เช่น รับจ้างไป
ทำธุระแทน หรือ ไปรับเด็กนักเรียนแทนผู้ปกครอง ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำ มีรายได้ค่อนข้างดี
เนื่องจากให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน MaaS นั่งรถเมล์แบบไร้คนขับเข้าไปทำธุระในเมืองอยู่บ่อย ๆ เช่น พา
ภรรยาไปหาหมอที่โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยไม่ต้องจ่ายค่าเดินทางเนื่องจากใช้สิทธิบัตรสวัสดิการผู้สูงอายุ จะ
ได้รับการดูแลในฐานะพนักงานบริษัทรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารจะมีสวัสดิการและระบบประกันสังคมให้ 

 

3.2.4 ฉากทัศน์ท่ี 4: ว่ิงคนละก้าวด้วยรองเท้าช้างดาว  (reconcentration + collective mobility)  

แนวโน้มสำคัญคือ ประชากรในเมืองชั้นในหนาแน่นขึ้นจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รัฐมีมาตรการ
รองรับสำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายและรายได้ของผู้ซื ้อ  (affordable 
housing) ทำให้คนทำงานสามารถพักอาศัยอยู่ใกล้แหล่งงาน ระยะการเดินทางสั้นลง คนนิยมเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะ  

1. ระบบคมนาคมขนส่งของเมือง  

ภายหลังจากระบบขนส่งมวลชนเปิดดำเนินการตามแผนแม่บท (M-MAP2) ภาครัฐสามารถบูรณาการ
ร่วมกับระบบขนส่งรอง (feeder modes) อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนากิจการขนส่งฐานบริการของรัฐ 
(Government MaaS) ภายใต้แนวคิด Mobility as a welfare service ค่าโดยสารราคาถูก เนื่องจากการร่วม
บูรณาการด้านราคาของระบบขนส่งสาธารณะ ทุกคนมีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลายในราคาที่จ่ายได้ 
(affordable transport) สามารถตอบสนองความต้องการในการเดินทางของคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะการเดิน
เท้า จักรยาน รวมถึงยานพาหนะขนาดเล็กไร้เครื่องยนต์ (micro mobility) ยานพาหนะขนาดเล็ก POD กับ
รถเมล์ไร้คนขับเป็นระบบขนส่งรองเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมพื้นที่มหานครกรุงเทพ  มีการ
ขนส่งสินค้าด้วยโดรน ในขณะที่สหกรณ์รถจักรยานยนต์รับจ้างลดบทบาทจากการเป็นระบบขนส่งรอง 
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กลายเป็นทางเลือกในการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวแบบประสบการณ์ในราคาสูง จะเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์มหา
นครกรุงเทพ  

ทั้งนี้ รูปแบบบริการขนส่งสาธารณะแต่ละประเภทมีประสิทธิภาพแตกต่างกันดังนี้ 

ตารางที่ 20 ประสิทธิภาพด้านราคาและเวลาของบริการขนส่งสาธารณะแต่ละประเภท 
ประเภทบริการขนส่งสาธารณะ ราคาค่าโดยสาร ระยะเวลาในการเดินทาง 

รถจักรยานยนต์รับจ้าง  ราคาค่าโดยสารแพงเนื่องจากเป็น
บริการสำหรับการท่องเที่ยว 

ระยะเวลาในการเดินทางไม่แน่นอน 

รถไฟฟ้า ราคาค่าโดยสารถูกเนื่องจากรัฐบูรณา
การด้านราคาระหว่างผู้ให้บริการ 

ระยะเวลาในการเดินทางปานกลาง
เนื่องจากผู้คนอาศัยอยู่ชานเมือง  

รถโดยสารประจำทาง ราคาค่าโดยสารถูกที่สดุเนื่องจากรฐั
สนับสนุนให้เป็นระบบขนส่งรอง 

ระยะเวลาในการเดินทางไม่เกิน 45 
นาที เนื่องจากให้บริการเป็นระบบ
ขนส่งรองที่ขนถ่ายผู้โดยสารเข้าสู่
ระบบขนส่งมวลชนทางราง 

โดรน ราคาค่าโดยสารแพง ระยะเวลาในการเดินทางน้อย 

รถส ่ วนบ ุคคลร ่ วมโดยสาร  ( ride 
hailing service) 

ราคาค่าโดยสารถูกตามกลไกตลาดเสร ี ระยะเวลาในการเดินทางมากเนื่องจาก
ไม่กำหนดพื้นท่ีให้บริการ 

รถจักรยาน สกูตเตอร์ให้เช่า (bike 
sharing) 

ราคาค่าเช่าถูก ระยะเวลาการเดินทางในเมืองภายใน 
30 นาที  

หมายเหตุ รัฐยกเลิกบริการรถโดยสารมินิบัส (รถตู้ เด ิม) หลังจากให้บริการระบบขนส่งมวลชนทางรางครอบคลุมพื ้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อขนส่งคนจากชานเมืองสู่พื้นที่ศูนย์กลางเมือง 

 

2. พฤติกรรมการเดินทาง 

คนทำงานส่วนใหญ่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะผ่านแอปพลิเคชัน ส่วนคนรวยก็ยังนิยมเดินทาง
แบบส่วนตัวด้วยบริการรถยนต์ส่วนบุคคลร่วมโดยสาร ในขณะที่คนจนส่วนใหญ่ก็ยังต้องพึ่งพารถเมล์ไร้คนขับ 
สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะจึงบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 60% ตามแผนแม่บท M-MAP2 

สำหรับผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวในเมือง มีบริการขนส่งฟรีสำหรับผู้ที ่มีข้อจำกัดในการเดินทาง ซึ่ง
ให้บริการด้วยยานพาหนะที่ออกแบบพิเศษสำหรับขนส่งผู้ป่วยและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนที่โดยเฉพาะ
เนื่องจากเป็นสวัสดิการของภาครัฐ 
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3. เทคโนโลยีการขนส่ง 

ภาครัฐสนับสนุนการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าและแบนรถยนต์แบบเดิมเครื่องยนต์ดีเซล/เบนซินในเมือง 
รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กได้รับความนิยม คนรายได้สูงนิยมใช้บริการรถยนต์ไร้คนขับซึ่งมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูล 
connected car บริษัทเอกชนที่ให้บริการแอปพลิเคชัน MaaS เริ่มให้บริการแท็กซี่บินได้หรือ drone taxi ใน
พื้นที่ชานเมือง แต่ในเมืองการใช้บริการอุปกรณ์การเดินทางแบบส่วนตัว หรือ PMDs ทั้งนี้ แพลตฟอร์มบริการ
ขนส่งสามารถบูรณาการระบบขนส่งสาธารณะทุกระบบ ทำให้ราคาค่าเดินทางรวมมีราคาถูก สามารถกำหนด
รูปแบบการเดินทางและจ่ายค่าบริการล่วงหน้า หน่วยงานระดับภาคมหานครที่ดูแลระบบขนส่งและหน่วยงานที่
ดูแลแพลตฟอร์มร่วมกันกำกับดูแลบริการขนส่ง 

4. ระบบโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์ด้านการสัญจร 

พ้ืนที่ในเมืองถูกแบ่งเป็นโซนเพ่ือให้บริการระบบขนส่งรอง รถส่วนบุคคลร่วมโดยสารแต่ละบริษัทสามารถ
รับสัมปทานการให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารในแต่ละโซน มีจุดให้บริการ (station) สำหรับจอดรถรอ
ให้บริการลูกค้าตั้ง ในพ้ืนที่เมืองชั้นในย่านท่องเที่ยวมีจุดให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างกระจายอยู่เพ่ือให้บริการ
นักท่องเที่ยว พื้นที่จอดรถในบางพื้นที่กลายเป็นที่จอดรถสำหรับ POD เนื่องจากการใช้งานรถยนต์ส่วนตัวลดลง 
ทำให้ความต้องการใช้พื้นที่จอดรถลดลง บริการรับส่งอาหารด้วยโดรนและ POD ช่วยกระตุ้นการเติบโตของ
เศรษฐกิจในแต่ละย่าน  

5. คุณภาพชีวิต 

รูปแบบการเดินทางที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของคนเดินทางทุกกลุ่ม ลดการพึ่งพา
รถส่วนตัว การเดินทางแบบระยะสั้น ทำให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลง  
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ภาพที่ 11 ภาพอนาคตการเดินทางในฉากทัศน์ท่ี 4: วิ่งคนละก้าว ดว้ยรองเท้าช้างดาว 

ทั้งนี้ ภายใต้ภาพในอนาคตดังกล่าวสามารถบรรยายชีวิตในอนาคตของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ดังนี้ 

 1. กลุ่มมวลชน (mass): ผู้มีรายได้น้อยทำงานประจำขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อไปทำงาน 
นายสุชาติ อายุ 50 ปี อาชีพเป็นข้าราชการประจำ ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังแถวอารีย์ อยู่

คอนโดกับภรรยาสองคนในซอยลึกแถวสะพานควาย ทุกวันเดินทางไปทำงานพร้อมภรรยาด้วยรถเมล์ไร้คนขับ ที่
ให้บริการแบบออนดีมานด ์โดยจองเวลาให้มารับส่งผ่านแอปพลิเคชัน ในแต่ละวันเดินทางไปทำงานใช้เวลาไม่เกิน 
30 นาท ีวันที่ไม่เร่งรีบก็เดินไปทำงาน ทุกวันอังคารจะปั่นจักรยานแวะไปสวนรถไฟเพ่ือออกกำลังกาย เนื่องจากใช้
เวลาในการเดินทางสั้น สะดวก ร่มรื่น มีช่องแยกประเภทยานพาหนะโดยเฉพาะ ทั้งช่องทางรถจักรยาน ช่องทาง
รถเมล์ไร้คนขับ แต่ต้องคอยระวังบ้าง เพราะบางครั้งมีคนใช้รถยนต์รุ่นเก่าที่ไม่ใช่รถยนต์แบบ connected car 
เข้ามาวิ่งในช่องทางจักรยาน ทำให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ้างนาน ๆ ครั้ง โดยรถยนต์รุ่นเก่านี้อาจมีข้อจำกัดเรื ่อง
ประกันภัย ซึ่งต่างกับ connected car ที่มีประกันภัยรับผิดชอบสูงสุดหากเกิดอุบัติเหตุทุกกรณี หลังเลิกงานเขามี
เวลาเหลือในการทำกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ บางวันมีเวลาออกมาเดินออกกำลังกายตอนเย็น ทำให้รู้จัก
ผู้คนระหว่างทางมากมาย ตอนสมัยหนุ่ม ๆ เคยปั่นจักรยานมาทำงาน แต่พออายุมากขึ้นก็เปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะ เพราะเดินทางสะดวก ทุกสถานีเชื่อมต่อกับระบบขนส่งรูปแบบอื่น ๆ ได้หมด ทุกครั้งก่อนเดินทางเขา
จะตรวจสอบสภาพจราจรที่แจ้งเตือนผ่านระบบแอปพลิเคชันในมือถือแบบเรียลไทม์ ทำให้เขามีทางเลือกในการ
เดินทางที่เหมาะสม บางครั้งเขาจะแวะลงสถานีรถเมล์ไร้คนขับที่อยู่ก่อนถึงคอนโด 1 สถานี เพ่ือซื้ออาหารร้านดัง
แล้วค่อยเดินเท้ากลับคอนโด แทนการนั่งรถเมล์ไร้คนขับ เพราะทางเท้ามีขนาดกว้าง เดินสบาย มีร่มเงา เขาไม่มี
รถส่วนตัว ในกรณีที่ต้องการเดินทางไปทำธุระชานเมืองสามารถเช่ายานยนต์ไฟฟ้าประชารัฐซึ่งให้เช่าด้วยระบบ
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คะแนนพฤติกรรม (social credit score) เลือกรูปแบบยานพาหนะที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการเดินทางแต่
ละครั้งได้ทั้งแบบรายวันหรือรายเดือน ระหว่างทางไม่ต้องกังวลเรื่องการหาสถานีชาร์จรถไฟฟ้า เพราะยานยนต์
ไฟฟ้าประชารัฐมีระบบเชื่อมต่อข้อมูลแจ้งเตือนระดับพลังงานไฟฟ้า และแนะนำสถานีชาร์จรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุดได้ 
โดยสถานีที่แนะนำได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนบริการให้ประชาชนทั่วไป ทุกสิ้นเดือนเขาจะชวน
เพื่อนบ้านในคอนโดที่สนิทและไม่มีรถยนต์เรียกบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า
ด้วยกัน ซึ่งห้างสรรพสินค้าที่พวกเขาชอบไปก็มีที่จอดรถสำหรับรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารโดยเฉพาะ ทำให้ทางเข้า
ห้างรถไม่ติด และมจีุดนัดหมายให้รถมารับกลับได้อย่างแม่นยำ 

นางสมหญิง อายุ 50 ปี อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมแถวสะพานควายกับสามี ไม่มีลูก ไม่มีรถเนื่องจากค่า
จอดรถแพงที่คอนโดมีราคาแพง ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ให้กับหน่วยงานของภาครัฐแถวอารีย์ ซึ่งกำหนดวันทำงาน 4 
วันต่อสัปดาห์ สุขภาพร่างกายในวัยใกล้สูงอายุของเธอถือว่าดีมาก เพราะในวันทำงานเธอเดินทางไปกลับระหว่าง
คอนโดกับที่ทำงานด้วยจักรยาน ใช้เวลาเพียง 15 นาที ส่วนวันหยุดก็มักจะเดินทางไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
เมืองด้วยรถไฟฟ้า เช่น ไปสวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ตามแนวรถไฟฟ้า เนื่องจากคอนโดอยู่ห่างจาก
สถานีประมาณ 800 เมตร เธอจึงมักใช้เดินหรือปั่นจักรยานไปจอดที่สถานีรถไฟฟ้าและเดินทางด้วยรถไฟฟ้า โดย
จ่ายค่าเดินทางในแต่ละครั้ง (pay-as-you-go) ผ่านแอปพลิเคชัน MaaS ในขณะที่สามีซื้อแพ็กเกจการเดินทางไป
ทำงานด้วยรถไฟฟ้าแบบเหมาจ่ายรายเดือน ทุกครั้งที่พวกเขาจะเดินทางโดยรถไฟฟ้า เขามักจะตรวจสอบข้อมูล
การเดินทางของรถไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือ ทำให้เขาวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสม 
ไม่ต้องยืนรอรถไฟฟ้าในช่วงที่มีผู้โดยสารจำนวนมาก ช่วงสิ้นปีพวกเขาได้รับโบนัสพิเศษจากที่ทำงานในฐานะที่เป็น
ตัวอย่างที่ดีของการเดินทางไปทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยประหยัดพลังงาน 
 

2. กลุ่มล้ำสมัย (maverick): คนรุ่นใหม่ทำงาน gig economy ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้บริการรถ
ส่วนบุคคลร่วมโดยสาร  

 นายสมชาย เป็นคนรุ่นใหม่อายุ 25 ปี เพิ่งเรียนจบคอร์สออนไลน์ด้านการออกแบบ ชอบเทคโนโลยี 
ความล้ำสมัย และรักธรรมชาติ เป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานใน gig economy หารายได้จากการทำงาน
หลายแบบ พักอาศัยอยู่คอนโดมิเนียมแถวราชเทวี มีรายได้ปานกลาง ไม่ซื้อรถเนื่องจากไม่ชอบมีภาระ เดินทางไป
ทำงานที่ออฟฟิศแถวสาทรด้วยรถไฟฟ้า ไม่ได้ซื้อแพ็กเกจการเดินทางแบบเหมาจ่ายรายเดือนผ่านแอปพลิเคชัน 
MaaS เนื่องจากเดินทางไปทำงานประจำแค่สัปดาห์ละ 2 วัน ทำงานวันละ 6 ชั่วโมง แต่เขาใช้ PMDs เดินทางไป
ทำงานแทน นอกเวลางานสามารถให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารหลายบริษัทเพ่ือหารายได้เสริม ทุกวันจะรับ 
POD ที่บริษัทรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารจัดเตรียมไว้ให้เพื่อให้บริการรับส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูงและใช้เทคนิคในการ
ขนส่ง เช่น อวัยวะที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนถ่าย อาหารสดราคาแพง ผู้ป่วยและสัตว์เลี้ยง ในช่วงที่จอดรอรับส่งคน
และสินค้าก็จอดรอตามสถานีบริการชารต์ไฟหรือสถานีรอลูกค้าของแต่ละบริษัทรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร แม้จะ
ให้บริการเป็นโซน แต่คนทำงานในธุรกิจรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารมีจำนวนมาก เนื่องจากสามารถเข้าถึงการใช้
สมาร์ทโฟนได้อย่างทั่วถึง (technology-oriented society) ทำให้ในแต่ละวันสามารถให้บริการได้ไม่กี่เที่ยว แต่
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อย่างน้อยเขาก็ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงด้านสวัสดิการและการดูแลรับผิดชอบหากเกิดอุบัติเหตุแต่เพียงผู้เดียว 
เนื่องจากจำนวนธุรกิจรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารมีจำนวนมาก ภาครัฐจึงมีมาตรการกำหนดให้แต่ละบริษัทที่
ให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารใช้ยานยนต์และอุปกรณ์ท่ีมีมาตรฐาน และราคาบริการตามที่รัฐกำหนด รวมทั้ง
มีสวัสดิการและประกันภัย ประกันสุขภาพแก่ผู้ให้บริการขับขี่ เป็นต้น 

 

3. กลุ่มชายขอบ (marginal): คนต่างจังหวัดขับข่ีรถจักรยานยนต์รับจ้างในกรุงเทพฯ 

นายเฉลิม ชายสูงวัย อายุ 65 ปี เป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาหางานทำในกรุงเทพฯ เพื่อความเป็นอยู่และ
รายได้ที่ดีข้ึน เขาเช่าอะพาร์ตเมนต์อยู่แถวอนุสาวรีชัยสมรภูมิ ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างมาแล้วกว่า 30 ปี ในช่วง
วัยหนุ่มเคยเช่าช่วงเสื้อวิน ต่อมาเลิกอาชีพวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง เพราะถูกรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารแย่งลูกค้า  
แต่ด้วยใจรักในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ปัจจุบันเขามีอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์บริการนักท่องเที่ยวผ่านแอป
พลิเคชัน ให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวระดับพรีเมียมด้วยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า แพลตฟอร์มที่เขาใช้เป็นการ
บริการร่วมกันระหว่างเครือข่ายพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้รับความน่าเชื่อถือ
จากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก หากมีเวลาว่างเขาจะพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ จากการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเค
ชันแปลภาษานานาชาติที่ดาวน์โหลดไว้บนหน้าจอรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า การให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวนี้ต้อง
จองล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้น เขาจึงมีเวลาตั้งตัวว่านักท่องเที่ยวมาจากชาติใดและจะบริการให้เหมาะสม
กับวัฒนธรรมชาตินั้น ๆ ได้อย่างไรบ้าง ทำให้นักท่องเที่ยวต่างประทับใจ และบอกต่อประสบการณ์ท่องเที่ยวสุด
พิเศษนี้ บริการรูปแบบนี้จึงเป็นที่นิยมและดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามาสัมผัสอีกเป็นจำนวนมาก และเนื่องจากเขาขับ
รถจักรยานยนต์รับจ้างมาหลายปี รู้จักแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละย่านเป็นอย่างดี ประกอบกับเขา
สนิทกับร้านค้า ร้านอาหารของชุมชนในย่านนั้น ร้านค้าเหล่านั้นจึงได้รับรายได้จากการที่เขาพานักท่องเที่ยวไป
เที่ยวด้วยเช่นกัน  
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ตารางที่ 21 สรุปอนาคตทางเลือกทั้ง 4 ฉากทัศน์ 
ประเด็นสำคัญในฉากทัศน์  

(influencing areas) 
ฉากท่ี 1 

วิ่ง 100 เมตรด้วยรองเท้า Nike 
ฉากท่ี 2  

วิ่งมาราธอนด้วยรองเท้านันยาง 
ฉากท่ี 3  

วิ่งผลัดด้วยรองเท้า Sketcher 
ฉากท่ี 4  

วิ่งคนละก้าวด้วยรองเท้าช้างดาว 

1. ระบบคมนาคมขนส่ง
ของในเมือง  

  

1. ระบบขนส่งสาธารณะไม่บูรณาการ  
2. มีบริษัทต่างชาติรายใหญ่ให้บริการ

ขนส่งตามแนวคิด MaaS 
3. ราคาค่าเดินทางยังแพงเกินไปสำหรับ

ผู้มีรายได้น้อย 
4. วินรถจักรยานยนต์รับจ้างรวมกับ

บริษัทรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร
ให้บริการขนส่งผ่านอแปพลิเคชัน
แบบโซน (area-based service)  

5. การขนส่งสินค้าด้วยโดรนได้รับความ
นิยม 

1. ระบบขนส่งสาธารณะไม่บูรณาการและ
แข่งขันกัน  

2. มีบริษัทและแพลตฟอร์มสหกรณ์ให้บริการ
ขนส่งตามแนวคิด MaaS 

3. ราคาค่าเดินทางยังแพงเกินไปสำหรับผู้มี
รายได้น้อย 

4. กลุ่มวินรถจักรยานยนต์รับจ้างบริหารจัดการ
แบบสหกรณ์และให้บริการแบบแบ่งเป็นโซน 
(area-based service) ผ่านแอปพลิเคชัน
ของวินเอง  

5. ยังคงมีปัญหาการแย่งผู้โดยสารกันระหว่าง
วินกับรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร  

6. ในพื้นท่ีชานเมืองยังมีวินรถจักรยานยนต์
รับจ้างซ่ึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐ
ให้บริการอยู่ 

7. การขนส่งสินค้าด้วยโดรนได้รับความนิยม 

1. ระบบขนส่งสาธารณะท้ังหมด 
บูรณาการ 

2. รัฐให้สัมปทานเอกชนให้บริการขนส่ง
แบบบูรณาการตามแนวคิด MaaS 

3. ราคาค่าเดินทางถูก 
4. รถจักรยานยนต์รับจ้างทั้งหมดอยู่

ภายใต้หน่วยงานการขนส่งระดับภาค
มหานครและให้บริการเป็นโซน 

5. จำนวนรถจักยานยนต์รับจ้างเพิ่ม
จำนวนขึ้นอย่างมหาศาล 

6. รัฐใช้มาตรการควบคุมการเดินทาง
ด้วยยานพาหนะส่วนตัวเข้าสู่พ้ืนท่ี
เมือง (congestion charge) 

7. การขนส่งสินค้าด้วยโดรนได้รับความ
นิยม 

1. ระบบขนส่งสาธารณะท้ังหมด
บูรณาการ 

2. รัฐให้บริการขนส่งแบบบูรณา
การตามแนวคิด MaaS 

3. ราคาค่าเดินทางถูก 
4. รถจักรยานยนต์รับจ้างให้บริการ

สำหรับนักท่องเท่ียวในย่าน
ท่องเท่ียว 

5. รัฐใช้มาตรการควบคุมการ
เดินทางด้วยยานพาหนะส่วนตัว
เข้าสู่พื้นท่ีเมือง (congestion 
charge) 

6. การขนส่งสินค้าด้วยโดรนได้รับ
ความนิยม 
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ตารางที่ 21 สรุปอนาคตทางเลือกทั้ง 4 ฉากทัศน ์(ต่อ) 

ประเด็นสำคัญในฉากทัศน์  
(influencing areas) 

ฉากท่ี 1 
วิ่ง 100 เมตรด้วยรองเท้า Nike 

ฉากท่ี 2  
วิ่งมาราธอนด้วยรองเท้านันยาง 

ฉากท่ี 3  
วิ่งผลัดด้วยรองเท้า Sketcher 

ฉากท่ี 4  
วิ่งคนละก้าวด้วยรองเท้าช้างดาว 

2. พฤติกรรมการเดินทาง 
 

1. คนไม่นิยมเป็นเจ้าของยานพาหนะ 
2. คนเดินทางใช้บริการรถส่วนบุคคล

ร่วมโดยสาร ผ่านแอปพลิเคชันมี
สัดส่วนมากท่ีสุด 

3. คนใช้รถส่วนตัวมีสัดส่วนใกล้เคียง
กับสัดส่วนผู้โดยสารระบบขนส่ง
มวลชนทางรางภายในเมือง  

4. ผู้โดยสารรถเมล์มีสัดส่วนน้อยท่ีสุด  
5. สำหรับผู้สูงอายุท่ีอยู่คนเดียวใน

เมอืง มีบริการขนส่งราคาแพง
สำหรับผู้ท่ีมีข้อจำกัดในการเดินทาง  

1. คนยังคงเดินทางไกลและใช้เวลาในการ
เดินทางนาน 

2. การใช้รถส่วนตัวท้ังรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์มีสัดส่วนมากที่สุดใน
รูปแบบการเดินทางท้ังหมด 

3. บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารกลายเป็น
คู่แข่งของระบบขนส่งสาธารณะ  

4. คนรายได้สูงที่อยู่ชานเมืองใช้บริการแท็กซี่
บินได้ (flying taxi) 

5. ผู้สูงอายุท่ีอยู่คนเดียวในพื้นท่ีชานเมือง มี
บริการขนส่งราคาแพงสำหรับผู้ท่ีมีข้อจำกัด
ในการเดินทาง 

1. คนรายได้ปานกลางนิยมใช้บริการ
รถจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อเดินทาง
ต่อด้วยรถไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน
แบบเหมาจ่ายรายเดือน  

2. คนรวยใชโ้ดรนแท็กซ่ี  
3. คนจนส่วนใหญ่ก็ยังคงต้องพึ่งพา

รถเมล์ไร้คนขับ 
4. ผู้สูงอายุท่ีอยู่คนเดียวในพื้นท่ีชาน

เมือง มีบริการขนส่งราคาถูกสำหรับ
ผู้ท่ีมีข้อจำกัดในการเดินทาง 

1. คนส่วนใหญก่ารเดินทางด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะ 

2. การเดินเท้าและจักรยานได้รับ
ความนิยม 

3. คนรุ่นใหม่เดินทางด้วย micro 
mobility 

4. คนรวยใชโ้ดรนแท็กซ่ี  
5. คนจนส่วนใหญ่ก็ยังคงต้อง

พึ่งพารถเมล์ไร้คนขับ 
6. ผู้สูงอายุท่ีอยู่คนเดียวในพื้นท่ี

ชานเมือง มีบริการขนส่งราคา
ถูกสำหรับผู้ท่ีมีข้อจำกัดในการ
เดินทาง 
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ตารางที่ 21 สรุปอนาคตทางเลือกทั้ง 4 ฉากทัศน ์(ต่อ) 

ประเด็นสำคัญในฉากทัศน์  
(influencing areas) 

ฉากท่ี 1 
วิ่ง 100 เมตรด้วยรองเท้า Nike 

ฉากท่ี 2  
วิ่งมาราธอนด้วยรองเท้านันยาง 

ฉากท่ี 3  
วิ่งผลัดด้วยรองเท้า Sketcher 

ฉากท่ี 4  
วิ่งคนละก้าวด้วยรองเท้าช้างดาว 

3. เทคโนโลยีด้านการ
ขนส่ง 

1. สนับสนุนการใช้ยานพาหนะไฟฟ้า 
2. แบนรถยนต์แบบเดิมเครื่องยนต์ดีเซล/

เบนซินในเมือง  
3. รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กได้รับความ

นิยม  
4. คนรายได้สูงนิยมใช้ยานยนต์ไร้คนขับ

ซ่ึงมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูล 
(Connected car)  

5. บริการโดรนส่งสินค้า  

1. สนับสนุนการใช้ยานพาหนะไฟฟ้า 
2. แบนรถยนต์แบบเดิมเครื่องยนต์ดีเซล/เบนซิน

ในเมือง  
3. รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กได้รับความนิยม  
4. คนรายได้สูงนิยมใช้ยานยนต์ไร้คนขับซ่ึงมี

ระบบการเชื่อมโยงข้อมูล (connected car)   
5. บริการโดรน (electric Vertical Take-Off 

and Landing aircrafts; eVTOL), หรือ 
drone taxi 

1. สนับสนุนการใช้ยานพาหนะไฟฟ้า 
2. แบนรถยนต์แบบเดิมเครื่องยนต์ดีเซล/

เบนซินในเมือง  
3. รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กได้รับความนิยม  
4. คนรายได้สูงนิยมใช้ยานยนต์ไร้คนขับ

ซ่ึงมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูล 
(connected car)   

5. รถเมล์ไร้คนขับ เป็น feeder 
6. บริการโดรน (electric Vertical Take-

Off and Landing aircrafts; eVTOL), 
หรือ drone taxi 

1. สนับสนุนการใช้ยานพาหนะ
ไฟฟ้า 

2. แบนรถยนต์แบบเดิมเครื่องยนต์
ดีเซล/เบนซินในเมือง  

3. รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กได้รับ
ความนิยม  

4. คนรายได้สูงนิยมใช้ยานยนต์ไร้
คนขับซ่ึงมีระบบการเชื่อมโยง
ข้อมูล (connected car)   

5. รถเมล์ไร้คนขับ เป็น feeder 
6. บริการโดรนส่งสินค้า 
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ตารางที่ 21 สรุปอนาคตทางเลือกทั้ง 4 ฉากทัศน ์(ต่อ) 

ประเด็นสำคัญในฉากทัศน์  
(influencing areas) 

ฉากท่ี 1 
วิ่ง 100 เมตรด้วยรองเท้า Nike 

ฉากท่ี 2  
วิ่งมาราธอนด้วยรองเท้านันยาง 

ฉากท่ี 3  
วิ่งผลัดด้วยรองเท้า Sketcher 

ฉากท่ี 4  
วิ่งคนละก้าวด้วยรองเท้าช้างดาว 

4. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และภูมิทัศน์ด้านการ
สัญจร 

    ร ั ฐ ก ำ ห น ด ช ่ อ ง จ ร า จ ร ส ำ ห รั บ
รถจักรยานยนต์บนถนนสายหลัก 

 

1. บริษัทรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารพยายาม
ต่อรองกับวินในการขอส่วนแบ่งพื้นท่ี
ให้บริการตามแนวสถานีรถไฟฟ้า 
(negotiating territory) 

2. ในเขตชานเมืองมีวินตั้งกระจายตัวตามสถานี
รถไฟฟ้า 

3. รัฐกำหนดช่องจราจรสำหรับรถจักรยานยนต์
บนถนนสายหลัก 

1. มีจุดให้บริการสถานีสำหรับจอดรถรอ
ให้บริการลูกค้าและจุดให้บริการ
รถจักรยานยนต์รับจ้าง 

2. พื้นท่ีจอดรถในบางพื้นท่ีกลายเป็นท่ี
จอดรถสำหรับรถจักรยานยนต์ท่ีรอ
ให้บริการรับส่งสินค้า  

3. ในชานเมืองมีวินรถจักรยานยนต์
รับจ้างตั้งกระจายตัวตามสถานี
รถไฟฟ้า  

4. รัฐกำหนดช่องจราจรสำหรับ
รถจักรยานยนต์บนถนนสายหลัก 

1. มีจุดให้บริการสถานีสำหรับจอด
รถรอให้บริการลูกค้าและจุด
ให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง 

2. พื้นท่ีจอดรถในบางพื้นท่ี
กลายเป็นท่ีจอดรถสำหรับ
รถจักรยานยนต์ท่ีรอให้บริการ
รับส่งสินค้า  

3. รัฐกำหนดช่องจราจรสำหรับ 
micro mobility 

 

5. คุณภาพชีวิต 
 

1. คนขับรถจักรยานยนต์มีรายได้ดี  
2. การขนส่งระยะใกล้ช่วยลดอัตราการ

เกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิต  
3. แต่ยังมีอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์

เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ  

1. การเดินทางของคนกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเป็นไปอย่างไร้คุณภาพ  

2. การเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เป็นการ
เดินทางแบบระยะไกล (long-distance trip)  

3. สถิติการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์สูง
ท่ีสุด  

4. มีปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ 

1. คนขับรถจักรยานยนต์มีรายได้ดี 
2. มีสวัสดิการและระบบประกันสังคม 
3. การเดินทางแบบระยะสั้น (short-

distance trip) ทำให้อัตราการเกิด
อุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ลด
น้อยลง 

1. การเดินทางแบบระยะสั้น ทำให้
อัตราการเกิดอุบัติเหตุของ
รถจักรยานยนต์ลดน้อยลง 
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ตารางที่ 22 การเปรียบเทียบบริการขนส่งบนแพลตฟอร์มตามแนวคดิ MaaS ในแต่ละฉากทัศน์ 
รายละเอียด
บริการขนส่งตาม
แนวคิด MaaS 

ฉากที่ 1 วิ่ง 100 
เมตร 
ด้วยรองเท้าไน้กี้ 

ฉากที่ 2 วิ่งมาราธอน  
ด้วยรองเท้านันยาง 

ฉากที่ 3 วิ่งผลัดด้วย
รองเท้าFitflop  

ฉากที่ 4 วิ่งคนละก้าว  
ด้วยรองเท้าประชารัฐ 

ผู้ให้บริการ  Private MaaS  Private MaaS  PPP MaaS Government MaaS 
หน่วยงานกำกับ
ดูแล 

หน่วยงานระดับชาต ิ
 

หน่วยงานระดับชาติ  
 

หน่วยงานระดับภาค
มหานคร 

หน่วยงานระดับภาค
มหานคร 

รูปแบบ MaaS Mobility as a 
shared service 

Mobility as a 
community service 

Mobility as a 
community 
service 

Mobility as a 
welfare service 

บทบาทของวินรถ
จักรยานยนต์
รับจ้าง 

- วินรวมกับบริษัท
บริการขนส่งผ่าน
แอปพลิเคชัน แต่
ยังให้บริการใน
ชุมชน บน
แพลตฟอร์ม  

- มีแพลตฟอร์มสหกรณ์
จักรยานยนต์รับจ้าง
ให้บริการแข่งกับ
แพลตฟอร์ม  
- ชานเมืองยังมีวิน
รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ซึ่งอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของรัฐให้บริการ
อยู ่

- วินเป็นส่วนหน่ึงของ
องค์การขนส่งแห่ง
มหานครกรุงเทพ 
- ทำหน้าที่เป็น 
feeder ให้บริการใน
ชุมชน 

- วินรวมกับ Ride 
hailing 
- ทำหน้าที่เป็น
เอกลักษณ์ของ
กรุงเทพมหานคร  
 

บริการขนส่งหลัก
ใน MaaS 

รถยนต์ไร้คนขับ โด
รน ride hailing 
และรถไฟฟ้าบางสาย 

รถยนต์ไร้คนขับ โดรน 
ride hailing และ
รถไฟฟ้าบางสาย 

ระบบขนส่งทุกระบบ 
- autonomous bus 

ระบบขนส่งทุกระบบ 
- autonomous bus 
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3.3 อนาคตที่พึงประสงค์ (preferable future) ของการเดินทางในมหานครกรุงเทพ 

ผลจากการประชุมปฏิบัติการซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเข้าร่วมและการประชุมกลุ่มย่อยซึ่งเป็น
กลุ่มผู้ใช้จักรยานยนต์ โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกภาพอนาคตที่พึงประสงค์ 3 ประการที่สำคัญ ได้แก ่ความ
ยั่งยืน (sustainability) ความเป็นธรรม (equity) และประสิทธิผลของการพัฒนา (efficiency) ในแต่ละฉากทัศน์
ของอนาคตทางเลือก สามารถสรุปภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ในมหานคร
กรุงเทพได้แก ่ฉากทัศน์วิ่งคนละก้าว เนื่องจากช่วยสนับสนุนในการสร้างลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี
ภายในเมือง รวมถึงสะท้อนคุณภาพชีวิตที่ดีคนเมืองในหลายมิติ จึงเป็นอนาคตที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางของ
คนในมหานครกรุงเทพ  

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมกลุ่มย่อย ผู้เข้าประชุมแสดงความคิดเห็นของต่อฉากทัศน์วิ่งคน
ละก้าว สรุปได้ดังนี้ 

• ด้านการจัดการ : เมืองมีความกระชับ การบริหารจัดการเมืองทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า 

• ด้านระบบโครงสร้างพื ้นฐาน : ระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมดมีการบูรณาการการให้บริการ 
สามารถเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะทุกระบบได้อย่างสมบูรณ์ไร้รอยต่อ (seamless)  ทำให้คน
ในเมืองมีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลายในราคาที่สามารถจ่ายได้ ตอบสนองความต้องการ
ในการเดินทางของคนทุกกลุ่ม สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ราคาค่าเดินทางถูก ใช้บัตร
เดียวกับทุกระบบ  

• ด้านเศรษฐกิจ : ระบบคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น 

• ด้านสังคม : การเดินหรือปั่นจักรยานทำให้คนเมืองมีสุขภาพดีขึ้น สุขภาพจิตดีขึ้น ตอบโจทย์การ
ใช้ชีวิตคนเมือง การเดินทางระยะสั้นทำใหม้ีเวลาในการทำกิจกรรมเพ่ือคุณภาพชีวิต  

• ด้านที่อยู่อาศัย : มีทางเลือกในการอยู่อาศัยในเมือง สามารถอยู่ใกล้กับแหล่งงาน  

• ด้านสิ่งแวดล้อม : สภาพแวดล้อมดี บรรยากาศในเมืองน่าอยู่ขึ้น ปัญหาฝุ่นเบาบางลง  
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ตารางที่ 23 การเปรียบเทียบอนาคตทางเลือกทั้ง 4 ฉากทัศน์ 
เกณฑ์ประเมิน ฉากท่ี 1 

วิ่ง 100 เมตรด้วยรองเท้า Nike 
ฉากท่ี 2  

วิ่งมาราธอนด้วยรองเท้านันยาง 
ฉากท่ี 3  

วิ่งผลัดด้วยรองเท้า Sketcher 
ฉากท่ี 4  

วิ่งคนละก้าวด้วยรองเท้าช้างดาว  

ความยั่งยืน (sustainability)  

ข้อดี + การเดินทางระยะสั้นทำให้คนสนใจการ
เดินเท้า จักรยาน และmicro 
mobility มากขึ้น 

+ การครอบครองยานพาหนะลดลง 
+ การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 

+ การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า + คนเน้นการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
มวลชน 

+ มาตรการเก็บค่าใช้ถนน (road pricing) 
ช ่ ว ย ค ว บ ค ุ ม ก า ร เ ด ิ น ท า ง ด ้ ว ย
ยานพาหนะส่วนตัวเข ้าสู ่พ ื ้นที ่ เมือง 
(congestion charge) 

+ การครอบครองยานพาหนะลดลง 
+ การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 
 

+ คนเน้นการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
มวลชน 

+ คนมีทางเลือกในการเดินทาง เช่น 
การเดินเท้าหรือจักรยาน ซ่ึงเป็น
รูปแบบการเดินทางท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

+ การเดินทางระยะสั้นทำให้คนสนใจ
การเดินเท้า จักรยาน และmicro 
mobility มากขึ้น 

+ การครอบครองยานพาหนะลดลง 
+ การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 

ข้อเสีย - คนในเมืองเน้นการเดินทางด้วยบริการ
รถส่วนบุคคลร่วมโดยสารซ่ึงเป็นการ
เดินทางด้วยยานพาหนะท่ีมีความจุ
น้อย (low capacity vehicles) ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาจราจรในเมืองได้
เมื่อเทียบกับระบบขนส่งมวลชน 

- บริการรับส่งอาหาร แม้สามารถลดการ
เดินทางแต่ก็นำไปสู่ปัญหาขยะในเมือง 

- ปัญหารถติดทวีความรุนแรง  
- มหานครกรุงเทพเป็นเมืองท่ีมีปัญหา

ด้านมลพิษทางอากาศอันเกิดจาก
ปัญหารถติดตลอดกาล 

- มีโอกาสเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุ
และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 

- การเดินทางระยะไกลเป็นการสิ้นเปลือง
พลังงาน 

- ราคาการเดินทาง first/last mile ควร
จะเป็นศูนย์ น่ันคือ เป็นการเดินเท้าหรือ
จักรยานเข้าสถานีรถไฟฟ้า 

- การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
ทำให้มีความเสี่ยงในกรณีของโรค
ระบาด 
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ตารางที่ 23 การเปรียบเทียบอนาคตทางเลือกทั้ง 4 ฉากทัศน์ (ต่อ) 
เกณฑ์ประเมิน ฉากท่ี 1 

วิ่ง 100 เมตรด้วยรองเท้า Nike 
ฉากท่ี 2  

วิ่งมาราธอนด้วยรองเท้านันยาง 
ฉากท่ี 3  

วิ่งผลัดด้วยรองเท้า Sketcher 
ฉากท่ี 4  

วิ่งคนละก้าวด้วยรองเท้าช้างดาว  

ความเป็นธรรม (equity)  

ข้อดี + การเดินทางระยะสั้นทำให้คนมี
ทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย 

 

+ การเพิ่มขึ้นของสถานีรถไฟฟ้าในชาน
เมืองสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ของ
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง 

+ การจัดต้ังแพลตฟอร์มสหกรณ์ช่วยเพิ่ม
อำนาจการต่อรองบนแพลตฟอร์ม 

+ ทุกคนสามารถเข้าถึงการเดินทางด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะ เพราะราคาค่า
เดินทางราคาถูก 

+ รถจักรยานยนต์รับจ้างท้ังหมดจะเปลี่ยน
มาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ
หน่วยงานขนส่งระดับภาคมหานคร  

+ มีการกำหนดขอบเขตการให้บริการเป็น
โซนเพื่อให้เป็นการเดินทางระยะใกล้ 
(area-based service) ท้ังการขนส่งคน
และสินค้า 

+ ผู้ท่ีขับขี่รถจักรยานยนต์ให้กับบริษัทรถ
ส่วนบุคคลร่วมโดยสารจะมีสวัสดิการและ
ระบบประกันสังคม ได้รับการดูแลใน
ฐานะพนักงานบริษัท 

+ สัมปทานในแต่ละโซนกับบริษัทรถ
ส่วนบุคคลร่วมโดยสาร และสหกรณ์
รถจักรยานยนต์รับจ้าง 

+ มีการกำหนดขอบเขตการให้บริการ
เป็นโซนเพื่อให้เป็นการเดินทาง
ระยะใกล้ (area-based service) ท้ัง
การขนส่งคนและสินค้า 

+ ผู้ท่ีขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างจะมี
สวัสดิการและระบบประกันสังคม  
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ตารางที่ 23 การเปรียบเทียบอนาคตทางเลือกทั้ง 4 ฉากทัศน์ (ต่อ) 
เกณฑ์ประเมิน ฉากท่ี 1 

วิ่ง 100 เมตรด้วยรองเท้า Nike 
ฉากท่ี 2  

วิ่งมาราธอนด้วยรองเท้านันยาง 
ฉากท่ี 3  

วิ่งผลัดด้วยรองเท้า Sketcher 
ฉากท่ี 4  

วิ่งคนละก้าวด้วยรองเท้าช้างดาว  

ความเป็นธรรม (equity) (ต่อ) 

ข้อเสีย -  ภาคเอกชนให้บริการขนส่งเน้น
ให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร
เพื่อเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชน 
แต่ยังขาดการบูรณาการด้านราคาค่า
โดยสาร ทำให้ราคาค่าเดินทางยังแพง
เกินไปสำหรับผู้มีรายได้น้อย 

- เกิดการผูกขาดของแพลตฟอร์มบริษัท
รายใหญ ่

- ขาดกลไกในการต่อรองระหว่าง
แพลตฟอร์มและผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ 

 

- ราคาค่าเดินทางยังแพงเกินไปสำหรับผู้มี
รายได้น้อย   

- มีการแข่งขันกันด้านราคากับสหกรณ์
รถจักรยานยนต์รับจ้างในการให้บริการ
ผ่านแอปพลิเคชัน 

- ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน การ
กำหนดพื้นท่ีให้บริการระหว่างวินกับบ
ริษัทแอปพลิเคชันเรียกรถ 

- ผ ู ้ข ับข ี ่รถจ ักรยานยนต์ร ับจ ้างไม่ มี
สวัสดิการและระบบประกันสังคม 

- ผู้โดยสารรถจักยานยนต์รับจ้างมีความ
เสี่ยงเรื่องความปลอดภัยสูง 

- พื้นท่ีในเมืองมีความต้องการการ
เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์รับจ้าง
มากกว่าพ้ืนท่ีชานเมือง 

- ขาดกลไกในการต่อรองระหว่าง
แพลตฟอร์มและผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ 

 
 

- การสูญเสียโอกาสในการหารายได้
ของรถจักรยานยนต์รับจ้าง 
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ตารางที่ 23 การเปรียบเทียบอนาคตทางเลือกทั้ง 4 ฉากทัศน์ (ต่อ) 
เกณฑ์ประเมิน ฉากท่ี 1 

วิ่ง 100 เมตรด้วยรองเท้า Nike 
ฉากท่ี 2  

วิ่งมาราธอนด้วยรองเท้านันยาง 
ฉากท่ี 3  

วิ่งผลัดด้วยรองเท้า Sketcher 
ฉากท่ี 4  

วิ่งคนละก้าวด้วยรองเท้าช้างดาว  

ประสิทธิผลของการพัฒนา (efficiency) 

ข้อดี + การเดินทางแบบระยะสั้น ทำให้ลดการ
สูญเสียเวลาในการเดินทาง 

+ สร้างโอกาสในการหารายได้ของ
รถจักรยานยนต์รับจ้าง 

+ แพลตฟอร์มบริการขนส่งของสหกรณ์
และบริษัทสร้างทางเลือกในการ
เดินทาง 

+ รถจักรยานยนต์สามารถเป็นระบบขนส่ง
รอง (Feeder modes) อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

+ คนขับรถจักรยานยนต์มีรายได้ดีจากการ
ทำงานให้กับบริษัทรถส่วนบุคคลร่วม
โดยสารหลายบริษัทพร้อมกัน 

 

+ แพลตฟอร์มบริการขนส่งของรัฐสร้าง
ทางเลือกในการเดินทางที่สอดคล้อง
กับความต้องการของคนแต่ละกลุ่ม 

+ การเด ินทางแบบระยะสั ้น ทำให้
ประหยัดเวลาในการเดินทาง 

+ สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 

+ การเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์
ลดลง 

ข้อเสีย - ผูโ้ดยสารรถเมล์มีสัดส่วนน้อยท่ีสุด 
เนื่องจากผู้โดยสารจำนวนมากเปลี่ยน
มาเดินทางด้วยรถไฟฟ้าและรถส่วน
บุคคลร่วมโดยสาร 

- อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์เกิดขึ้นอยู่
เป็นประจำ เน่ืองจากความรีบเร่งใน
การให้บริการ 

- ระบบขนส่งสาธารณะท้ังหมดแข่งขันกัน 
- การเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ยังคง

เป็นการเดินทางแบบระยะไกล (long-
distance trip) ท่ีไม่มีความปลอดภัย
ท้ังสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร  

- สถิติการเกิดอุบัติเหตุของ
รถจักรยานยนต์สูงที่สุด 

- การเดินทางระยะไกลทำให้สูญเสียเวลาใน
การเดินทาง 

- โอกาสในการประกอบอาชีพของผู้มี
รายได้น้อยลดลง 

 
หมายเหตุ  - หมายถึง ผลกระทบเชิงลบ 

+ หมายถึง ผลกระทบเชิงบวก 
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ตารางที่ 24 การประเมินอนาคตทางเลือกทั้ง 4 ฉากทัศน์ 
เกณฑ์

ประเมิน 
ฉากที่ 1 

วิ่ง 100 เมตร 
ฉากที่ 2  

วิ่งมาราธอน 
ฉากที่ 3  
วิ่งผลัด 

ฉากที่ 4  
วิ่งคนละก้าว 

ความยั่งยืน (sustainability)  
ข้อดี ปานกลาง น้อย ปานกลาง มาก 

ข้อเสีย ปานกลาง มาก ปานกลาง น้อย 
ความเป็นธรรม (equity)  
ข้อดี น้อย น้อย ปานกลาง มาก 
ข้อเสีย มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง 
ประสิทธิผลของการพัฒนา (efficiency) 

ข้อดี ปานกลาง น้อย ปานกลาง มาก 
ข้อเสีย ปานกลาง มาก น้อย น้อย 
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บทท่ี 4 ยุทธศาสตรส์ำหรับอนาคตการเดินทางในเมือง 

การสร้างฉากทัศน์เป็นกระบวนการการจัดการความรู้เพื่อให้เห็นภาพในอนาคตอันยาวไกลที่ชัดเจนขึ้นและ
เพื่อให้สามารถมองเห็นเงื่อนไขที่เป็นจุดคานงัดการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น  วัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยนี้ นอกจากต้องการจะนำเสนอภาพรวมชีวิตของคนเมืองในบริบทของการเดินทางในมหานครกรุงเทพ
ในปัจจุบันและอนาคต จากภาพอนาคตฐานและอนาคตทางเลือกที่กล่าวมาแล้วในบทที่  3 จะต้องมีเสนอแนะ
ประเด็นนโยบายสาธารณะที่สำคัญในการสนับสนุนการเดินทางของคนเมืองให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  
การส่งเสริมความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู ้ใช้รถจักรยานยน ต์ รวมถึงนโยบายเพื ่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านการเดินทางในอนาคตที่เหมาะสมต่อไป ในบทนี้จะสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายที่จำเป็นสำหรับ
ภาพอนาคตเหล่านั้น 

 4.1 นัยเชิงนโยบาย 

สำหรับนัยเชิงนโยบายที่ใช้เป็นกรอบความคิดของการข้อเสนอเชิงนโนบายและเชิงยุทธศาสตร์ในงานวิจัย
ครั้งนี้ ได้มาจากการวิเคราะห์ภาพอนาคตด้วยเกณฑ์สองชุด เกณฑ์ชุดแรกคือเป้าหมายของนโยบายสาธารณะใน
ภาพกว้าง 4 ด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพ (efficiency) ความเป็นธรรม (equity) ความยั่งยืน (sustainability) และ
ความพร้อมรับมือและฟื้นตัว (resiliency) เกณฑ์ชุดที่สองในการวิเคราะห์นัยเชิงนโยบายมาจากการแบ่งปัจจัย
ขับเคลื ่อนออกเป็นสองกลุ ่มตามทฤษฎีการเปลี ่ยนผ่าน (transition theory) เนื ่องจากวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัยนี้ไม่ได้เพียงเพื่อ “สัมผัสฟ้า” คือสร้างองค์ความรู้ใหม่ แต่รวมไปถึงการ “ซับน้ำตา” คือการตอบ
โจทย์ของสังคม ยุทธศาสตร์ที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ภาพอนาคตที่พึงประสงค์อาจเน้นที่ปัจจัยกลุ่มแรก
ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นและระยะกลาง คือปัจจัยขับเคลื่อนเบื้องต้น (proximate drivers) อาทิ การ
เปลี่ยนแปลงด้านประชากร เศรษฐกิจ เทคโนโลย ีและสถาบันทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง
เป็นการเปลี่ยนผ่านระยะยาวที่เน้นปัจจัยขับเคลื่อนเบื้องลึก (ultimate drivers) อาท ิคุณค่า ความจำเป็น ความรู้ 
ปัญญา วัฒนธรรม และโครงสร้างอำนาจ ซึ ่งมักใช้ระยะเวลาหลายทศวรรษและหลายชั ่วอายุคนในการ
เปลี่ยนแปลงปัจจัยเบื้องลึกเหล่านี้ 

1. ความเหลื่อมล้ำจากเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม 

นัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับแพลตฟอร์มรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร มีหลายประเด็นที่เริ่มมีความเป็นห่วงและมี
การอภิปรายมากขึ้นในปัจจุบัน ประการแรก คือ การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกันระหว่างผู้ให้บริการรถส่วนบุคคล
ร่วมโดยสารผ่านแอปพลิเคชันกับผู ้ให้บริการขนส่งผู ้โดยสารในท้องถิ ่น ได้แก่ รถรับจ้างแท็กซี ่และวินรถ
จักรยานยนต์รับจ้างเดิม เกิดการแย่งลูกค้ากัน โดยผู้ให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารให้บริการรับส่งผู้โดยสาร
ซ้อนทับพ้ืนที่ให้บริการของวินเดิม การตั้งราคาที่ไม่เป็นธรรมกับรถจักยานยนต์รับจ้าง รวมถึงการให้บุคคลที่ไม่ได้
มีใบขับขี่สาธารณะและรถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้จดทะเบียนสาธารณะสามารถรับส่งผู้โดยสารได้  
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 ประการที่สอง คือ ความไม่เป็นธรรมระหว่างบริษัทเจ้าของแอปพลิเคชันกับผู้ขับขี่รถส่วนบุคคลร่วม
โดยสาร ราคาค่าโดยสารมีต้นทุนค่าบริการที่ต้องบวกเพิ่มค่าใช้จ่ายในการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน  ผู้ขับขี่
จะต้องมีการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่บริษัท และบริษัทก็หวังผลกำไรจึงมีการดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมให้เกิดการ
แข่งขันระหว่างผู้ขับขี ่

ประการที่สาม คือ เรื่องสิทธิและขอบเขตในการใช้ประโยชน์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้บริโภคท่ีมี
อยู่จำนวนมาก ในปัจจุบันยังไม่มีการแบ่งปันข้อมูล หรือ data sharing ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นผู้
ให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร ภาคเอกชนมีข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ภาครัฐยังไม่สามารถดำเนินการเพ่ือ
รกัษาความปลอดภัยและปกป้องความเป็นส่วนตัวของประชาชน (privacy and security)  

 นอกจากนี้ ในปัจจุบัน ภาคเอกชนเริ่มพัฒนาธุรกิจการขนส่งฐานบริการหรือ Mobility as a service 
(MaaS) โดยบริษัทที่ให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารเปิดตัวแอปพลิเคชันทริป แพลนเนอร์ (Trip Planner) 
ฟีเจอร์และบริการวางแผนเดินทางใหม่ล่าสุด นำร่องแนวคิด MaaS เป็นครั้งแรกในไทยในปี 2562 ที่ผ่านมา 
โดยผลักดันให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารทำหน้าที่เป็นระบบขนส่งรอง ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการการ
เดินทางแบบออนดีมานด์ ในการเดินทางจากต้นทางและสู่ปลายทาง (FMLM-First Mile/Last Mile) ร่วมกับ
ระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวก จึงยิ่งเพิ่มความไม่เป็นธรรมการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการรถส่วนบุคคล
ร่วมโดยสารผ่านแอปพลิเคชันกับผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารในท้องถิ่นให้มากขึ้น  

คำถามเชิงนโยบายที่สำคัญ คือ ภาครัฐของไทยควรมีบทบาทมากน้อยขนาดไหน และควรดำเนินการ
อย่างไรในการควบคุมและแทรกแซงในกิจการแพลตฟอร์มที่มีแนวโน้มของการผูกขาดในตลาด  โดยเฉพาะใน
บริบทที่ประเทศไทยไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มนั้น ๆ 

2. ความล้าหลังของกฎหมาย 

ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีข้อกฎหมายที่รองรับธุรกิจบริการรถร่วมโดยสารแบบบูรณาการ กฎหมายที่
ใกล้เคียงคือพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ที่ระบุว่าการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อรับจ้างขนส่งผู้โดยสารเป็น
ความผิด เนื่องจาก 1) ใช้รถยนต์ผิดประเภทจากที่จดทะเบียนไว้ 2) ไม่ใช้มาตรค่าโดยสารตามที่ราชการกำหนด 
และ 3) ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ จึงไม่เข้าสู่ระบบทะเบียนของศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ
ของกรมการขนส่งทางบก ไม่มีการตรวจสอบประวัติกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและไม่มีการพิมพ์ลายนิ้วมือ อีก
ทั้ง พระราชบัญญัติประกันภัยก็ไม่คุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุ เพราะในกฎหมายระบุว่าเป็นรถใช้ส่วนบุคคล 
ไม่ใช่รถประเภทรับจ้างสาธารณะหรือให้เช่าที่จะต้องมีกฎหมายกำหนดให้ความคุ้มครองในกรณีรับจ้างขนส่ง
ผู้โดยสาร ดังนั้น หากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุไม่พึงประสงค์ ผู้โดยสารจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย และ
ภาครัฐจะไม่สามารถติดตามรถหรือคนขับมาดำเนินคดีได้ 

 นอกจากนี้ ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับยานยนต์ไร้คนขับ ในต่างประเทศมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในกำกับดูแลการใช้ยานยนต์ไร้คนขับหรือ autonomous vehicle ที่ทำหนา้ที่
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กำหนดกรอบจริยธรรมของการพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับรถยนต์ ในประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 437 บัญญัติไว้ว่า “บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใด ๆ อันเดิน
ด้วยกําลังเครื่องจักรกล บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพ่ือการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์
ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง” ปัญหาจึงเกิดขึ้นว่า 
ใครเป็นบุคคลที่จะต้องรับผิดจากการละเมิดที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะนั้น เนื่องจากผู้บริโภค
ไม่ใช่บุคคลที่ควบคุมยานยนต์ที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติ 

คำถามเชิงนโยบายที่สำคัญ คือ ภาครัฐของไทยควรมีเตรียมพร้อมอย่างไรในการกำกับดูแลเทคโนโลยี
ขนส่งที่ทันสมัยเหล่านี้ 

3. ความล้าสมัยของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบคมนาคมขนส่ง 

 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้อุตสาหกรรมการขนส่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  จน
ทำให้โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับเทคโนโลยี่เปลี่ยนแปลงไป ยกตัวอย่าง ธุรกิจบริการ
รถบุคคลร่วมโดยสารต้องการสถานีจอดรอให้บริการในเมือง แพลตฟอร์มบริการขนส่งตามแนวคิด MaaS 
ต้องการข้อมูลการให้บริการขนส่งสาธารณะและข้อมูลการเดินทางแบบเรียลไทม์ ยานยนต์ไฟฟ้าต้องการเข้าถึง
สถานีชาร์จไฟได้อย่างสะดวก ยานยนต์ไร้คนขับและโดรนที่ต้องการการพัฒนาระบบนิเวศน์ด้านการสัญจร 
(mobility ecosystem) สมัยใหม่ทั้งหมด  

 คำถามเชิงนโยบายที่สำคัญ คือ ภาครัฐควรมีการเตรียมพร้อมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างไร
ในการรองรับเทคโนโลยีด้านการขนส่งที่ทันสมัยเหล่านี้ 

ยุทธศาสตร์สำคัญที่เสนอในงานวิจัยนี้เน้นการสร้างสัญญาประชาคมและสถาบันขึ้นมาใหม่  โดยอาจ
เป็นการปรับสิ่งที่มีอยู่แต่เดิมหรืออาจต้องสร้างข้ึนมาใหม่ทั้งหมด 

 

4.2 ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการรับมือกับอนาคตฐานของการเดินทางในมหานคร
กรุงเทพ 

จากเชิงนโยบายเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำและความไร้ประสิทธิภาพข้างต้น ผู้วิจัยแปลงออกมาเป็น
ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับอนาคตฐานของการเดินทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยอยู่บนพื้นฐาน
แนวโน้มที่สำคัญของการเดินทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ การเพิ่มขึ้นของจำนวนรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ อีกทั้งการเติบโตของธุรกิจรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร (ride hailing service) และธุรกิจบริการส่ง
ของในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างโอกาสในการใช้รถจักรยานยนต์เพื ่อการประกอบอาชีพเพิ ่มมากขึ ้น  ทำให้
กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มจะเป็นเมืองรถจักรยานยนต์ไปอีกนาน การเดินทางของคนและการขนส่งสินค้ายังคง
ต้องพ่ึงพารถจักรยานยนต์ต่อไปตราบเท่าที่ปัญหาซุปเปอร์บล็อก (super block) ยังคงเป็นปัญหาสำคัญท่ียากเกิน
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แก้ไขของภาคมหานคร รถจักรยานยนต์รับจ้างจะเป็นระบบขนส่งรองของระบบขนส่งมวลชนทางราง ในอนาคต
จำนวนสถานีรถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเป็น 300 สถานี ย่อมหมายถึงจำนวนรถจักรยานยนต์รับจ้างจะเพิ่มมากขึ้นตามไป
ด้วย  

 โดยสรุป ในภาพอนาคตฐานของการเดินทางในมหานครกรุงเทพจะมีการพัฒนาแพลตฟอร์มที่
ให้บริการขนส่งแบบบูรณาการผ่านแอปพลิเคชันโดยภาคเอกชนตามแนวคิดการขนส่งฐานบริการ (Private 
MaaS) โดยเน้นบริการขนส่งด้วยรถจักรยานยนต์เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชน และมีการผลักดันให้เป็น
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น รวมถึงยานยนต์ไร้คนขับก็จะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับการให้บริการขนส่ง
บนแพลตฟอร์ม การให้บริการขนส่งแบบบูรณาการบนแพลตฟอร์มโดยภาคเอกชนช่วยอำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ดี ก็อาจนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ได้แก่  

1. ด้านประสิทธิภาพ Private MaaS ทำให้เกิดการผูกขาดตลาดของเอกชนรายใหญ่ไม่กี่ราย  
2. ด้านความเท่าเทียม การกินรวบของบริษัทรายใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างชาติ ทำให้เกิดความ

เหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันกับระบบขนส่งอ่ืน ๆ เช่น รถจักรยานยนต์รับจ้างและแท็กซ่ี  
3. ด้านความยั่งยืน การส่งเสริมให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารผ่านแอปพลิเคชันทั้งรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์เป็นบริการขนส่งหลักบนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงกับระบบขนส่งมวลชนทางราง ไม่ใช่การพัฒนา
ระบบขนส่งอย่างยั่งยืนเนื่องจากเป็นการเดินทางที่มีผู้โดยสารน้อย (low-occupancy vehicle)  

จึงมีข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับอนาคตฐานของการเดินทางในมหานครกรุงเทพ ดังนี้  

4.2.1 ยุทธศาสตร์รับมือนวัตกรรมขนส่ง 

เทคโนโลยีขนส่งสมัยใหม่กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางในมหานครกรุงเทพในอนาคต  อาทิ 
การเติบโตของธุรกิจรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร (Ride Hailing Service: RHS) ซึ่งยังไม่มีกฎหมายมารองรับ 
ธุรกิจบริการขนส่งตามแนวคิด MaaS ซึ่งต้องอาศัยการประสานความร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชนใน
การบูรณาการระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมด ยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ไร้คนขับ และระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
ต่าง ๆ ซึ่งต้องการระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการรองรับยานพาหนะเหล่านี้  จึงมี
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเทคโนโลยีขนส่ง
สมัยใหม่ ดังนี้ 

1. นโยบายการกำกับดูแลธุรกิจรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร (Ride Hailing Service: RHS) เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้โดยสารและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

 แม้ว่าบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารจะได้รับความนิยมจากประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยว เนื่องจาก
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารได้ทั้งด้านความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และราคาที่เข้าถึง
ได ้จึงมแีนวโน้มจะกลายเป็นบริการขนส่งหลักในเมืองทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคมหานคร
กรุงเทพที่ระบบขนส่งสาธารณะยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการเดินทางของคนทุกกลุ่มได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ด ีการให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารผ่านแอปพลิเคชันมีปัญหา
สำคัญ คือ  

1. ด้านการขนส่ง บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารผ่านแอปพลิเคชันทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
เป็นการใช้รถผิดประเภทและไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ อัตราค่าบริการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
และผู้ให้บริการเครือข่ายการขนส่งไม่ได้ขออนุญาตประกอบการขนส่งตามกฎหมาย (ไม่มีกฎหมายควบคุมผู้ให้
บริการ)  ทั้งนี ้ผู้ขับขี่รถส่วนบุคคลมักจะไม่มีใบขับขี่สาธารณะซึ่งผู้ที่จะต้องได้รับใบขับขี่สาธารณะ จะต้องผ่าน
การทดสอบหรือการอบรมการใช้รถที่เข้มงวดกว่า  

2. ด้านการประกันภัย การทำประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลไม่คุ้มครองการนำรถ
ส่วนบุคคลออกให้บริการร่วมโดยสาร รถส่วนบุคคลมักจะมีการทำประกันภัยเพ่ือความคุ้มครองตัวรถและความ
รับผิดชอบ ที่เกิดจากการใช้รถเป็นการส่วนบุคคลเท่านั้น การประกันภัยดังกล่าวจะไม่คุ้มครองในกรณีที่มีการ
นำรถส่วนบุคคลไปใช้ในการบริการสาธารณะ ดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นและคนโดยสารได้รับบาดเจ็บหรือถึง 
แก่ความตาย คนโดยสารหรือทายาทก็อาจจะไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายหรือได้รับแต่ไม่ครบตามความ  
เสียหายที่เกิดข้ึนจริง 

3. ด้านการแข่งขัน การอนุญาตให้มีการนำรถส่วนบุคคลมาให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน ทำให้เกิดการ
แย่งผู้โดยสารกับรถแท็กซ่ีและรถจักรยานยนต์รับจ้างทำให้รายได้ของคนขับรถรับจ้างลดน้อยลง 

4. ด้านการชำระภาษี หากเจ้าของแอปพลิเคชันไม่ได้เข้ามาตั้งสำนักงานในประเทศที่ตนได้เข้ามา
ให้บริการ เมื่อมีการชำระเงินค่าโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน เงินดังกล่าวถือเป็นเงินรายได้ที ่ถูกส่งออกไป
ต่างประเทศที่เจ้าของแอปพลิเคชันมีสถานประกอบการ โดยไม่มีการชำระภาษี อีกทั้งโดยปกติรถยนต์ส่วน
บุคคลจะใช้บริการสาธารณะประโยชน์ของรัฐ เช่น การใช้ถนนหรือสัญญาณไฟจราจร เป็นต้น แค่ในช่วงเวลาที่
ต้องการเดินทางเท่านั้น แต่รถรับจ้างหรือแท็กซี่จะใช้บริการสาธารณะประโยชน์ของรัฐมากกว่าเพราะเป็น
อาชีพที่ต้องเดินทางอยู่บนท้องถนนตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ควรมีการเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมมากกว่ารถยนต์
ส่วนบุคคล 

ในปัจจุบัน กระทรวงคมนาคมมีการนโยบายเปิดเสรีบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร มีการยืนยันอัต
ลักษณ์บุคคล มีการตรวจสภาพรถ สอบใบขับขี่สาธารณะ ตลอดจนมีประกันภัยครอบคลุมดูแลค่าเสียหายให้
ผู้โดยสาร ทั้งในกรณีบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยกำหนดให้ 

- ผู้ให้บริการแท็กซี่ปกติสามารถเข้าร่วมกับแอปพลิเคชันได้และยังมีสิทธิ์ตามปกติ คือสามารถรับ
ผู้โดยสารตามท้องถนนก็ได้ 

-บริการเรียกรถจักรยานยนต์เพื่อรับส่งบุคคล หรือ GrabBike  เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลามากกว่ารถยนต์
เนื่องจากมีข้อผูกพันเรื่องกฎหมายกับหลายหน่วยงาน  
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- เบื้องต้นมีแนวทางการยกเลิกเงื่อนไขการห้ามวิ่งรับผู้โดยสารข้ามเขตของวินจักรยานยนต์รับจ้าง 
และการจัดพื้นที่ของผู้ให้บริการ (zoning) 

ในการศึกษาครั้งนี้จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพิ่มเติมในการกำกับดูแลธุรกิจรถส่วนบุคคลร่วม
โดยสารเพื่อความปลอดภัยและการแข่งขันที่เป็นธรรม ดังนี้ 

 

1.1 การกำหนดมาตรฐานควบคุมข้ันต่ำ (minimum requirement) เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร 

 จากการทบทวนการศึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารผ่านแอป
พลิเคชันของประเทศไทย จึงเสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นคนโดยสาร กล่าวคือ 

- ผู้ให้บริการหรือผู้ขับขี่รถส่วนบุคคลที่นำรถมาใช้ในการขนส่งสาธารณะผ่านแอปพลิเคชัน
จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกก่อน 

- ผู้ขับขี่รถส่วนบุคคลที่นำรถมาใช้ในการขนส่งสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันต้องมีใบอนุญาตขับ
รถยนต์สาธารณะนอกเหนือไปจากใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล 

- รถส่วนบุคคลที่นำมาใช้ในการขนส่งสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันต้องมีการตรวจสภาพ
ประจำปีว่ามีควรพร้อมในการนำรถมาใช้ในการขนส่งสาธารณะดังกล่าว ไม่เฉพาะการตรวจ
สภาพแบบรถส่วนบุคคลเท่านั้น  

- ผู้ขับขี่รถส่วนบุคคลที่นำมาใช้ในการขนส่งสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันต้องถูกตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรรมก่อนได้รับอนุญาตและต้องได้รับการตรวจสอบประวัติทุกปี 

- ผู้ขับขี่รถส่วนบุคคลที่นำมาใช้ในการขนส่งสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันต้องทำการประกันภัย
ความรับผิดเพิ่มเติมจากการประกันภัยรถส่วนบุคคล ความรับผิดดังกล่าวเป็นความรับผิดเพื่อความเสียหายที่
เกิดขึ้นแก่คนโดยสารที่อาจประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตาย บาดเจ็บ หรือเครื่องเดินทางสูญหายหรือ เสียหาย 
และการประกันภัยดังกล่าวต้องมีผลใช้บังคับตลอดเวลาที่ให้บริการและต้องถูกตรวจสอบโดยกรมการขนส่ง
ทางบก 
  ทั้งหมดที่กล่าวมา แสดงให้เห็นว่าระดับความปลอดภัยของยานพาหนะที่ใช้ในการให้บริการควรมี
กฎหมายควบคุมดูแล รัฐสามารถเข้าไปกำกับดูแลให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ งานวิจัยครั้งนี้จึงมีข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายด้านความปลอดภัยของผู้โดยสาร ดังนี้  

  (1) มาตรฐานด้านการขนส่ง ธุรกิจขนส่งมีความเป็นพลวัตเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำ
ให้คุณลักษณะของยานพาหนะในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ในการกำกับดูแลธุรกิจขนส่ง 
ควรมีการแบบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับบริบทที่
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เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต การให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยนำยานพาหนะส่วนบุคคลมาให้บริการ
ผ่านแอปพลิเคชันจะทำได้หรือไม่ จำเป็นที่จะต้องพิจารณาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกฎหมายที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ได้แก่ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 
พ.ศ. 2522 จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายเดิมที่มีอยู่ เพ่ือเพ่ิมสถานะทางกฎหมายของยานพาหนะที่นำมาใช้ร่วม
บริการเป็นรถสาธารณะ โดยเพิ่มคำนิยามของรถสาธารณะ เพิ่มคำว่า “รถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร” ให้มีความ
ครอบคลุมบริบทในปัจจุบัน และสามารถปรับเปลี่ยนให้เท่าทันกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต 
นอกจากนี้ กำหนดให้มีสิทธิหน้าที่และความรับผิดเช่นเดียวกับรถสาธารณะ หากฝ่าฝืนมีโทษตามที่กฎหมาย
กำหนดไว้ ตลอดจนควรกำหนดข้อบังคับและข้อยกเว้นหลักของรถสาธารณะ ไว้ในกฎกระทรวงเพราะเป็นการ
กำหนดภาพรวมและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ธุรกิจหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ในอนาคตอย่าง
ครอบคลุม  

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลธุรกิจรถส่วน
บุคคลร่วมโดยสารในส่วนของความปลอดภัยของผู้โดยสาร จึงควรกำหนดมาตรฐานควบคุมขั้นต่ำ (minimum 
requirement) ดังนี้ 

ก. มาตรฐานด้านความปลอดภัยของแพลตฟอร์มที่ให้บริการ 

- มีเทคโนโลยีที่รองรับด้านความปลอดภัย เช่น ระบบ GPS เพื่อติดตามตำแหน่งและสถานะของ
การเดินทางแบบเรียลไทม์ หรือมีปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น  

- มีระบบตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ขับ เช่น ระบบ Biometrics  

- มีศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือและรับเรื่องร้องเรียนตลอด 24 ชั่วโมง  

- การกำหนดมาตรฐานของยานพาหนะควรอิงด้านความปลอดภัยของตัวรถและเปิดโอกาสให้
ประชาชนนำทรัพย์สินที่มีอยู่มาสร้างรายได้ 

ข. มาตรฐานผู้ขับขี่และยานพาหนะ 

- ผู้ขับขี่ต้องผ่านการคัดกรองและตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนให้บริการ 

- ผู้ขับขี่ต้องได้รับการอบรมในด้านความปลอดภัย 

 (2) มาตรฐานด้านการประกันภัย มาตรฐานควบคุมขั้นต่ำ คือ มีประกันคุ้มครองให้กับทั้งผู้ขับและ
ผู ้โดยสารในทุกเที ่ยวการเดินทาง เพื ่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการร่วมโดยสาร ควรกำหนดให้บริษัท
ประกันภัยออกกรมธรรม์แบบชั่วคราว จำกัดแค่ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งหรือประกันภัยแบบเรียลไทม์ ( คุ้มครอง
เฉพาะตอนที่ผู้ขับขี่ที่นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลออกให้บริการรับจ้างร่วมโดยสาร และควรออก
ข้อกำหนดไม่ให้บริษัทประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถส่วนบุคคล  เพราะการนำรถออกใช้ผิด
วัตถุประสงค์แต่อาจเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นได้ ด้วยการคิดเบี้ยประกันภัยตามการใช้จริง หรือ Usage-
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Based Insurance (UBI) เก็บข้อมูลระยะทางจากการผสมผสานเทคโนโลยี GPS และ ระบบเซลลูลาร์ (cellular 
systems) แนวคิดของการใช้ UBI มีหลากหลายแบบ เช่น จ่ายเบี้ยตามการขับรถ (Pay-as-You-Drive : PAYD) 
จ่ายเบี้ยตามวิธีการขับรถ (Pay-How-You-Drive : PHYD) จ่ายเบี้ยตามระยะทางหรือลักษณะทางที่ขับรถ (Pay-
as-You-Go : PAYG) เป็นต้น 

 

1.2 การกำหนดมาตรฐานเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

นอกจากเรื่องความปลอดภัยของคนโดยสารและความรับผิดชอบของผู้ขับขี่รถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร
แล้วมีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า การอนุญาตให้มีการบริการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อผู้ให้บริการใน
ระบบเดิม คือ คนขับรถแท็กซี่หรือรถจักรยานยนต์รับจ้างมากเกินไปหรือไม่ การนำแอปพลิเคชันมาใช้ในการ
ให้บริการรับส่งผู้โดยสารสมควรที่จะอนุญาตให้มีการนำแอปพลิเคชันของเจ้าของที่อยู่ต่างประเทศมาใช้หรือไม่ 
งานวิจัยครั้งนี้จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ดังนี้  

(1) มาตรฐานด้านราคา ภาครับควรมีมาตรการป้องกันผลกระทบต่อผู้ให้บริการในท้องถิ ่นทั้ง
คนขับรถแท็กซี่หรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง จึงควรกำหนดว่าให้ผู้ขับขี่รถส่วนบุคคลร่วมโดยสารผ่านแอปพลิเค
ชันสามารถให้บริการเฉพาะผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้น มิให้วิ่งตระเวนรับผู้โดยสารตามท้องถนนทั่วไปแข่งกับรถ
แท็กซี่และจักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อที่จะให้เหลือผู้โดยสารทั่วไปให้แก่คนขับรถแท็กซี่และจักรยานยนต์รับจ้าง
สามารถหารายได้ได้ตามปรกต ิจึงสมควรมีมาตรฐานด้านราคา ดังนี้ 

- ควรให้มีการคำนวณราคาค่าบริการตามกลไกตลาด หรือ dynamic pricing ที่สะท้อนปริมาณความ
ต้องการและจำนวนรถที่ให้บริการ (demand-supply) ณ เวลานั้น ๆ 

- ต้องมีการแจ้งราคาค่าบริการให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 

- ควรกำหนดราคาโดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความต้องการของทั้งผู้โดยสารและผู้ขับขี่  โดยเป็น
ราคาที่ผู้ขับสามารถสร้างรายได้ในขณะเดียวกันผู้โดยสารก็ต้องยอมรับได้ 

ภาครัฐสามารถสนับสนุนให้รถรับจ้างแบบดั้งเดิมทั้งแท็กซี่และจักรยานยนต์รับจ้างมีการพัฒนาศักยภาพ
ในการแข่งขันให้กับตัวเอง โดยพัฒนาแอปพลิเคชันที่สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสาร ในขณะเดียวกันก็
สนับสนุนให้คนขับรถรับจ้างสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี นอกจากนี้ ภาครัฐสามารถใช้การกำหนดราคาค่าโดยสารตามกลไกตลาดที่สะท้อนปริมาณความ
ต้องการและจำนวนรถที่ให้บริการ หรือที่เรียกว่า “dynamic pricing” เพื่อให้คนขับมีโอกาสในการสร้างรายได้
เพ่ิมขึ้นผ่านแอปพลิเคชันเรียกรถ กรมการขนส่งทางบกสามารถกำหนดพ้ืนที่การให้บริการที่เป็นธรรมให้แก่ทั้งสอง
ระบบ เพ่ือให้สามารถให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารร่วมกันได้อย่างราบรื่น โดยยังคงมีบทบาทในระบบขนส่ง
สาธารณะและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เช่นเดียวกัน 
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(2) มาตรฐานด้านผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหรือผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน 

บริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหรือผู้พัฒนาแอปพลิเคชันไม่ควรเป็นบริษัทต่างชาติ เพราะหากผู้ขับขี่รถ
ส่วนบุคคลให้บริการผ่านแอปพลิเคชันของเจ้าของที่อยู่ต่างประเทศก็จะต้องแบ่งเงินรายได้จากการให้บริการ
ให้แก่เจ้าของนั้น และจะต้องมีการส่งเงินค่าบริการออกไปต่างประเทศโดยไม่ต้องมีการเสียภาษีเงินได้ให้แก่
ประเทศไทยทั้ง ๆ ที่แหล่งเงินนั้นได้เกิดในประเทศไทย จึงควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ถูกสร้าง
ขึ้นโดยเจ้าของที่เป็นคนไทยหรืออยู่ในประเทศไทย ในปัจจุบันมีบริษัทต่างชาติเข้ามาจัดตั้งบริษัทในประเทศ
ไทยเพื่อให้บริการเรียกรถโดยผ่านแอปพลิเคชัน โดยบริษัทต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 99 ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทต่าง
ด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือบริษัทต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 49 
เพื่อให้เป็นบริษัทสัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบผลสุดท้ายผู้ที่ได้รับประโยชน์
มากที่สุดคือ บริษัทต่างชาติซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นข้างมาก  

การประกอบการขนส่งต้องขออนุญาตจากนายทะเบียน และมีเงื่อนไขคือ ต้องมีสัญชาติไทยหรือเป็น
นิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย  กรณีนี้ก็จะแก้ปัญหาในเรื่องผู้
ให้บริการอยู่ต่างประเทศ ไม่มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ไทยและสามารถรับรองมาตรฐานการประกอบการจัดการขนส่ง
คนโดยสารได้ ดังนั้น จึงควรมีมาตรฐานของบริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหรือผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน ดังนี้ 

- ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนเพื่อดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องในประเทศไทย 

- ควรมีผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือบริษัทไทย 

- มีการเสียภาษีให้กับประเทศ 

- มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต  

 

2. นโยบายการบูรณาการระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับแพลตฟอร์มบริการขนส่งตามแนวคิด MaaS 

สำหรับประเทศไทย บริษัทที่ให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารเปิดตัวแอปพลิเคชันทริป แพลนเนอร์ 
(Trip Planner) ฟีเจอร์และบริการวางแผนเดินทางใหม่ล่าสุด นำร่องแนวคิด Mobility as a Service (MaaS) เป็น
ครั้งแรกในไทยในป ี2562 ที่ผ่านมา โดยแนวคิดหลัก คือ การบูรณาการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารที่ให้บริการผ่าน
แอปพลิเคชันเรียกรถ หรือ รถส่วนบุคคลร่วมโดยสารที่สามารถเชื ่อมต่อกับโครงข่ ายระบบขนส่งสาธารณะ 
โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อตอบโจทย์การเดินทางจากต้นทางสู่ปลายทาง (FMLM - First Mile/Last 
Mile) ดังนั้น ในอนาคตธุรกิจให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารโดยภาคเอกชนจะเติบโตและนำร่องบูรณาการ
ระบบขนส่งเพ่ือให้บริการขนส่งตามแนวคิด MaaS เรียกว่า ธุรกิจขนส่งฐานบริการของเอกชน (Private MaaS) 
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 การศึกษาครั้งนี้จึงมีข้อเสนอเชิงนโยบายรองรับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะตามแนวคิด MaaS 
ดังนี้ 

 

2.1 การบูรณาการระบบขนส่งรองกับระบบขนส่งมวลชน 

 องค์ประกอบสำคัญของแนวคิด MaaS คือ การเชื่อมโยงผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทั้งภาครัฐ
และเอกชน (transport operators) กับแอปพลิเคชัน เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการการเดินทางแบบออนดี
มานด์ ในการเดินทางจากต้นทางและสู่ปลายทาง (FMLM-First Mile/Last Mile) ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
ได้อย่างสะดวก เนื่องจากการเดินทางในมหานครกรุงเทพมีลักษณะเด่นคือ การเดินทางเข้าออกระบบขนส่ง
มวลชนต้องมีระบบขนส่งรองมาสนับสนุน รถจักรยานยนต์รับจ้างจึงมีบทบาทสำคัญในระบบสาธารณะ จึงต้อง
มีการบูรณาการด้านค่าโดยสารระหว่างระบบขนส่งรองและระบบขนส่งหลัก ผลักดันให้ระบบตั๋วร่วมครอบคลุม
ไปถึงรถจักรยานยนต์รับจ้าง สามารถใช้บัตรโดยสารร่วมกันทุกระบบได้ภายในบัตรเดียวเพื่อทำให้ราคาค่า
เดินทางรวมแบบประตูสู่ประตูมีราคาถูกลง จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแรงจูงใจในการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะแทนการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว   

 

 2.2 การปฏิรูประบบวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง  

ในปัจจุบันรถจักรยานยนต์รับจ้างทำหน้าที่เป็นระบบขนส่งรองช่วยขนส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่ง
มวลชนทางราง แต่ยังไม่มีการบูรณาการทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ในการบูรณาการรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้า
เป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งสาธารณะ จำเป็นต้องปฏิรูปให้วินทั้งหมดอยู่ภายใต้องค์กรหรือหน่วยงานที่มีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ (formalization) กรมการขนส่งทางบกมีหน้าที่ศึกษาและกำหนดองค์กรหรือ
หน่วยงานที่เหมาะสมเพื่อหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างทั้งหมด มีการกำหนดพื้นที่
ให้บริการ ราคาในการบริการอย่างเป็นระบบและเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

ในการพัฒนาบริการขนส่งตามแนวคิด MaaS ภาครัฐควรพิจารณาแนวทางการควบคุมให้มีการแข่งขัน
อย่างเท่าเทียมกันระหว่างวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเดิมกับผู้ให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร ซึ่งจะช่วยเปิด
โอกาสให้กับคนขับรถจักรยานยนต์ของทั้งสองระบบในการสร้างรายได้จากเทคโนโลยี  เนื่องบริการรถส่วน
บุคคลร่วมโดยสารนั้นกำลังทวีบทบาทสำคัญมากขึ้นและช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการในภาคการขนส่ง  
ภาครัฐควรพิจารณาแนวทางในการทำให้ธุรกิจดังกล่าวและวินรถจักรยานยนต์รับจ้างแบบดั้งเดิมยังสามารถ
ให้บริการร่วมกันได้ เพราะรถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบขนส่งสาธารณะของ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และยังคงตอบโจทย์ผู้ใช้บริการที่สะดวกในการเรียกใช้บริการตามวินที่ตั้ง
กระจายตัวครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่เมือง ให้ทั้งสองระบบสามารถดำเนินธุรกิจร่วมกันได้โดยตอบสนองความ
ต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้ใช้บริการ และรถจักรยานยนต์รับจ้างสามารถสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนจากการใช้ประโยชน์
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ของบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารผ่านแอปพลิเคชันเรียกรถ นอกเหนือไปจากการบริการในรูปแบบเดิม คือ 
การให้บริการภายในพื้นที่ที่กำหนดให้ของแต่ละวินเท่านั้น หรือทำอย่างไรไม่ให้เกิดการแย่งผู้โดยสารกัน
ระหว่างทั้งสองระบบ นอกจากนี้ บทบาทของวินกับชุมชนก็มีความสำคัญในการพิจารณารูปแบบการให้บริการ
ที่เหมาะสมในการเป็นระบบขนส่งรองที่มีประสิทธิภาพของเมือง แนวคิดดังกล่าวนี้จะช่วยให้การกำหนด
กฎหมายและข้อบังคับเพ่ือกำกับดูแลอุตสาหกรรมรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่าย แนวทาง
ในการสนับสนุนให้ทั้งสองระบบอยู่ร่วมกันได้อย่างปรองดอง และยังคงให้บริการการเดินทางกับผู้คนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

2.3 การจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลแพลตฟอร์มบริการขนส่งตามแนวคิด MaaS 

การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะตามแนวคิด MaaS ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาค เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการบูรณาการระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมดให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  การปรับตัวบท
กฎหมายให้สอดคล้องกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป หรือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้กับระบบขนส่ง
มวลชนเดิมที่มีอยู่ จึงต้องมีการดำเนินการหลายอย่างและเกี่ยวข้องกับองค์กรและหน่วยงานในอุตสาหกรรมขนส่ง
จำนวนมาก 

ความท้าทายในพัฒนาบริการขนส่งตามแนวคิด MaaS คือ การประสานความร่วมมือขององค์กรและ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี ่ยวข้องในการกำกับดูแลและให้บริการระบบขนส่งทั้งหมดภายในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล อาท ิกรมการขนส่งทางบก กรมเจ้าท่า บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา บริษัทกรุงเทพธนาคม บริษัท บีทีเอส 
กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) บริษทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รวมไปถึงสหกรณ์แท็กซี่หรือวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น 
นอกจากจะมีผู้ให้บริการขนส่งดังที่กล่าวมาแล้ว ยังรวมถึงองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดหาข้อมูลและดูแล
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งอีกด้วย  

คำถามสำคัญคือ ภาครัฐหน่วยงานใดจะเป็นผู้กำกับดูแลแพลตฟอร์ม ควรเป็นภาครัฐหรือเอกชน องค์กร
หรือหน่วยงานใดทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน องค์กรหรือหน่วยงานใดจะเป็นผู้ดูแล
เรื ่องข้อมูลทั ้งหมด โดยหน่วยงานหลักอาจเป็นกรมการขนส่งทางบกร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ อาทิ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.หรือสำนักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัล เป็นต้น  

หลักการสำคัญในการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการขนส่งตามแนวคิด MaaS คือ ความสามารถของภาครัฐใน
การปกป้องผลประโยชน์สาธารณะให้แก่สังคม (Public interest) อาทิ เรื่องของความปลอดภัยในการเดินทาง 
การใช้ประโยชน์จากข้อมูล การปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการ การให้ความ
เป็นธรรมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแพลตฟอร์ม และการสร้างความน่าเชื่อถือและการดูแลกำกับคุณภาพของ
การให้บริการขนส่งสาธารณะอันเป็นหัวใจหลักของแนวคิด MaaS  
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3. นโยบายการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับยานยนต์ไร้คนขับ (autonomous vehicle) 

ความท้าทายในการพัฒนายานยนต์ไร้คนขับในบริบทประเทศไทย คือ การควบคุมหรือทำนายผลความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นเมื่อยานยนต์ไร้คนขับมาอยู่บนถนนร่วมกับรถยนต์คันอ่ืน ๆ การใส่เทคโนโลยีใหม่เข้ามาอยู่ใน
ระบบการจราจรในแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ยากลำบาก แต่การแก้ปัญหาด้วยการจัดช่องทางพิเศษ
สำหรับยานยนต์ไร้คนขับก็เป็นการให้อภิสิทธ์กับยานยนต์ไร้คนขับมากกว่าผู้ใช้ถนนคนอื่น ๆ ในสังคม จริยธรรม
ของยานยนต์ไร้คนขับจึงไม่ใช่แค่การออกแบบวิธีตัดสินใจของรถเท่านั้น แต่มีนัยยะของความเป็นธรรมแก่พลเมือง
ที่ใช้ถนนร่วมกันด้วย  

 ในกรณีของรถเมล์ไร้คนขับ ก็มีความเป็นไปได้สูงในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะประสิทธิภาพสูง
ตามแนวคิด MaaS ระบบอัตโนมัติทำให้ค่าบริการขนส่งราคาถูกกว่าเนื่องจากไม่มีต้นทุนด้านแรงงาน ขณะนี้
หลายเมืองในโลกเริ่มพัฒนารถเมล์ไร้คนขับและทดลองให้บริการ 

 

3.1 การออกกฎหมายเพื่อรองรับยานยนต์ไร้คนขับ 

 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพลังงานรับผิดชอบในส่วนของว่าด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการชาร์จไฟฟ้าและสถานีชาร์จไฟ ในขณะที่กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านการขนส่งควรเตรียมความพร้อมในการควบคุมยานยนต์ไร้คนขับในอนาคตในสองประเด็นสำคัญ 

 1. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของบริษัทประกันภัย ยกตัวอย ่าง ประเทศอังกฤษได้ตรากฎหมาย 
Automated and electric vehicles act 2018 (“AEVA”) ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยยานยนต์ไร้คนขับขึ้นใช้บังคับ 
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในอนาคต และน่าจะถือได้ว่า
เป็นประเทศแรก ๆ ของโลกที่มีการตรากฎหมายขึ้นมาเป็นการเฉพาะ  

2. กฎหมายว่าด้วยจริยธรรมในการควบคุมยานยนต์ไร้คนขับ ยกตัวอย่าง ในปี 2560 เยอรมนีเป็น
ประเทศแรก ๆ ที่พยายามกำหนดกรอบจริยธรรมของการพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับรถยนต์โดยคณะกรรมการ
จริยธรรมซึ่งแต่งตั้งโดย Federal Minister of Transport and Digital Infrastructure ได้กำหนดหลักเกณฑ์ทาง
จริยธรรมสำหรับยานยนต์อัจฉริยะไร้คนขับไว้ 20 ข้อมีหลักการสำคัญหลายประการ อาทิ ในกรณีของอุบัติเหตุ
หรือสถานการณ์ที่ไม่อาจป้องกันได้ให้เลือกความเสียหายต่อทรัพย์สินก่อนที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความ
ปลอดภัยของบุคคล หรือในสถานการณ์อันตรายการปกป้องชีวิตมนุษย์ต้องมีความสำคัญที่สุด หรือในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างระหว่างบุคคลตามลักษณะส่วนบุคคล 
เช่น อายุ เพศ สภาพ หรือสีผิว เป็นต้น ดังนั้น บทบาทของคณะกรรมการจริยธรรมในกำกับดูแลการใช้ยานยนต์ไร้
คนขับ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนานวัตกรรมนี้ในประเทศไทย  

นอกจากนี้ ยังต้องแก้ไขกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการจราจรบนท้องถนนด้วย อาทิ 

1) การกำหนดความรับผิดทางแพ่งในกรณีท่ีมนุษย์และระบบดำเนินการควบคุมรถยนตร์่วมกัน  
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2) ความรับผิดทางอาญาที่เกี่ยวกับการขับรถยนต์โดยประมาทในกรณีที่รถยนต์นั้นนั้นขับเคลื่อนโดย
ระบบไร้คนขับ ข้อจำกัดห้ามดื่มแอลกอฮอล์หรือข้อห้ามการใช้โทรศัพท์มือถือจะยังต้องมีอีกหรือไม่ 

3) ความรับผิดในกรณีของการไม่ปฏิบัติตามกฎหรือข้อบังคับจราจรในกรณีที่รถยนต์นั้นขับเคลื่อนโดย
ระบบไร้คนขับ ในกรณีนี ้ใครจะต้องรับผิดชำระค่าปรับ และต้องรับผิดมากน้อยเพียงใด จะต้องมีการยึดหรือพักใช้
ใบอนุญาตขับขี่หรือไม่ (เมื่อมนุษย์ไม่ใช่คนขับ) และมาตรการตัดแต้มต่าง ๆ สมควรจะใช้หรือไม่เพียงใด ผู้ผลิต
รถยนต์หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ควรต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดหรือไม่ 

4) ระบบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ต้องเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร หากเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง
ทั้งหมด ข้อจำกัดด้านอายุต้องมีหรือไม่ การสอบและการอบรมยังมีความจำเป็นหรือไม่ และถ้าต้องอบรม ควร
อบรมเรื่องใดและโดยใคร เป็นต้น 

 

3.2 การยกระดับคุณภาพของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง 

 ยานยนต์ไร้คนขับต้องเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์ที่มีความแม่นยำสูงเพื่อให้เกิด
การเคลื่อนที่อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสัญญานไฟจราจรในเมืองต้องเป็นระบบอัจฉริยะสามารถเชื่อมต่อกับ
การเคลื่อนที่ของรถ โครงข่ายถนนคุณภาพสูง มีตำแหน่งพิกัดที่แม่นยำ คำถามสำคัญคือ หน่วยงานใดจะเป็นผู้
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานประสิทธิภาพสูงและมีราคาสูงเช่นนี้ 

 แม้ยานยนต์ไร้คนขับแบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นระดับที่รถยนต์สามารถขับขี่ได้ด้วยตัวเองใน
ทุกเงื่อนไขจะเป็นอนาคตที่ยังห่างไกลสำหรับมหานครกรุงเทพที่โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่งยังด้อย
คุณภาพ แต่นวัตกรรมนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเดินทางของคนเมืองในอนาคต 
โดยเฉพาะรถเมล์ไร้คนขับ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ภาครัฐต้องเตรียมพร้อมรับมือ 

 

4. นโยบายการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (data infrastructure) ระดับเมืองให้สมบูรณ์และ
มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะ 

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม ได้แก่ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สังคมปัจเจกนิยม ทำให้ความ
ต้องการการเดินทางแบบประตูสู่ประตูเพิ่มมากขึ้น บริการขนส่งตามความต้องการ (demand-responsive 
transport) เช่น บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน (Ride Hailing Applications: RHA) 
ได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งบริการแบบ on demand ต้องอาศัยฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ บริการขนส่งตาม
แนวคิด MaaS จึงต้องมีความยืดหยุ่นตามความต้องการในการเดินทาง สามารถบริหารจัดการอุปทานให้
สอดคล้องกับอุปสงค์ และควบคุมอุปสงค์ให้สอดคล้องกับอุปทานเช่นเดียวกัน โดยอาศัยระบบฐานข้อมูล big 
data ที่มีประสิทธิภาพสูง 
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4.1 การจัดทำฐานข้อมูลการเดินทาง 

ในการจัดเก็บข้อมูลการเดินทาง องค์กรและหน่วยงานภาครัฐ คือ กรมการขนส่งทางบกร่วมกับ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมแอปพลิเคชัน และผู้ให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร ควรจะต้องระบุถึง
เป้าหมายให้ได้ชัดเจนก่อนว่าข้อมูลส่วนใดจะถูกนำไปใช้ทำอะไรบ้าง เพื่อให้ทุกคนที่เกี ่ยวข้องนั้นเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการจัดเก็บและนำข้อมูลแต่ละส่วนไปใช้ รวมถึงควรจะทำการเก็บเฉพาะข้อมูลส่วนที่
จำเป็นต่อการใช้งานจริง ๆ เท่านั้น ต่อเนื่องนำไปสู่การร่างนโยบาย ข้อบังคับ วิธีการตรวจสอบ และการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ช่วยควบคุมว่าข้อมูลเหล่านั้นยังคงมีความปลอดภัย มีความเป็นส่วนตัว และถูกนำไปใช้ในทางที่
เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ รวมถึงหากในกรณีท่ีมีหน่วยงานภายนอกมาใช้ข้อมูลเหล่านี้ด้วย หน่วยงาน
เหล่านั้นก็ต้องมีกระบวนการทั้งหมดที่เหมาะสมเพื่อให้การนำข้อมูลไปใช้นั้นยังคงมีความปลอดภัยและความเป็น
ส่วนตัวนอกจากในเชิงกระบวนการการนำข้อมูลไปใช้งานแล้ว ระบบโครงสร้างพื ้นฐานด้านข้อมูล (data 
infrastructure) ก็ต้องให้ความสำคัญกับข้อมูลความเป็นส่วนตัว (data privacy) ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นในแง่มุม
ของการป้องกันไม่ให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหลออกไป กับการรับมือในกรณีท่ีข้อมูลใด ๆ รั่วไหลออกไปสู่ภายนอกหรือ
สู่สาธารณชน  

 

4.2 การแบ่งปันข้อมูลระหว่างภาครัฐและเอกชน 

การแบ่งปันข้อมูล หรือ data sharing ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นผู้ให้บริการรถส่วนบุคคล
ร่วมโดยสาร นอกจากจะช่วยทำให้เกิดการพัฒนาและสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดกับผู้บริโภคแล้ว ภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลมาใช้เพ่ือวางแผนพัฒนาระบบโครงสร้างการคมนาคมขนส่ง แม้แต่การ
แชร์ข้อมูลด้านความปลอดภัยของผู้ให้บริการก็ช่วยให้ภาครัฐสามารถวางแผนเพื่อกำหนดมาตรการในการลด
อุบัติเหตุต่าง ๆ ได้ ไม่เพียงแต่ภาครัฐได้รับประโยชน์จากข้อมูลของภาคเอกชน แต่ภาครัฐสามารถแบ่งปัน
ข้อมูลการให้บริการขนส่งสาธารณะ อาทิ ข้อมูลผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนทางรางหรือรถโดยสารประจำ
ทางกับผู้ประกอบการด้านธุรกิจบริการขนส่ง เพื่อนำไปพัฒนาบริการขนส่งที่สอดคล้องกับความต้องการของ
คนทุกกลุ่ม 

อย่างไรก็ดี ข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้บริการที่ภาครัฐเอามาใช้ในการวางแผนพัฒนาเมืองจำเป็นต้องเป็น
ข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนหรือไม่ เพื่อรักษาความปลอดภัยและปกป้องความเป็นส่วนตัวของประชาชน (privacy 
and security) เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง โดยทั้งสองคำมีนิยามที่แตกต่างกัน โดย data privacy คือ การกำหนด
กฎหมายหรือการควบคุมสำหรับการรวบรวม ใช้งาน แบ่งปัน จัดเก็บ และส่งข้อมูลต่าง ๆ ให้ชัดเจน ในขณะที่ 
data security คือ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ให้ผู้ที่มีสิทธิ์การในเข้าถึงสามารถเข้าถึงได้เท่านั้น (Tech 
Talk Thai, 2016) การปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัว (data security) เป็นประเด็นสำคัญที่ทุกองค์กรและ
หน่วยงานภาครัฐต้องให้ความสำคัญในการบริหารจัดการข้อมูล เพราะถ้าหากองค์กรหรือภาครัฐนั้นไม่สามารถ
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ปกป้องข้อมูลเหล่านี้จากการถูกโจมตีหรือการนำไปใช้นอกเหนือขอบเขตที่เหมาะสมได้นั้น ประชาชนก็ได้รับ
ผลกระทบ ประชาชนอาจขาดความเชื่อถือเข้ามาใช้บริการของภาครัฐ รวมไปถึงไม่กล้าให้ข้อมูลที่เป็นจริงเหล่านั้น
แก่หน่วยงานที่ขาดความน่าเชื่อถือ  

การร่างข้อกฎหมายร่วมกันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนไปได้ในเชิงเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น
เทคโนโลยีจากภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม การบังคับใช้ข้อกฎหมายและมาตรฐานเหล่านี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ทางภาครัฐ
จะต้องทำอย่างจริงจังเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน และเป็นการยกระดับของการจัดเก็บข้อมูลโดย
หน่วยงานต่าง ๆ ให้ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวสูงยิ่งขึ้นไปในเวลาเดียวกัน การปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับ
เหล่านี้ให้ทันสมัยอยู่เสมอเองก็เป็นอีกประเด็นที่ต้องมีการทบทวนอยู่ตลอด เพราะแนวคิดในการนำข้อมูลมาทำสิ่ง
ใหม่ ๆ นั้นเกิดขึ้นตลอดเวลา และเทคโนโลยีก็มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง การออกกฎหมายใหม่ รวมถึงการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเดิมให้ทันสมัยเพื่อให้ก้าวทันนวัตกรรมและเทคโนโลยีถือเป็นความท้าทายอย่างมากในยุค
ดิจิทัล 

 

5. นโยบายการสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานสำหรับจักรยานยนต์ไฟฟ้า 

ยานยนต์ไฟฟ้าจะเป็นทางเลือกสำคัญของระบบขนส่งสาธารณะตามแนวคิด MaaS ภาครัฐจึงควรกำหนด
มาตรการที่ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการจัดทําแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ไฟฟ้าเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้ว ยังมีอีกประเด็นอื่น ๆ  
ที่ต้องพิจารณา เช่น การกําหนดอัตราค่าไฟฟ้าสําหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ 
รูปแบบการจัดจําหน่ายหรือการให้บริการไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า มาตรการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานและ
การผลิตภายในประเทศ การกําหนดมาตรฐานการใช้พลังงานของยานยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะสม (ฉลากมาตรฐาน 
ประสิทธิภาพสูง) และพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายอัตราภาษี การจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้า 
ประกันภัย มาตรฐานของอุปกรณ์และการติดตั้ง ความปลอดภัยสําหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า สิ่งแวดล้อมและ
กฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน  

 ในปัจจุบัน ภาครัฐเริ่มดำเนินการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็น เช่น สถานีชาร์จ แต่ยังมีผู้ใช้
ยานยนต์ไฟฟ้าจำนวนน้อย ภาครัฐจึงควรหันมาใช้มาตรการในด้านการใช้ให้มากขึ้น ควรส่งเสริมเรื ่องเงิน
สนับสนุน หรือมาตรการในด้านภาษี รวมถึงเพิ่มการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ว่าการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
ไม่มีความยุ ่งยากในด้านบำรุงรักษารถ และผู ้ใช้รถจะได้รับการบริการดูแลแบตเตอรี ่หลังการขายด้วย 
โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รัฐควรกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการพัฒนา
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยคำนึงถึงตั้งแต่การหาวิธีการจัดการความรู้และประสบการณ์ของคนงานหรืออาชีพที่
เกี่ยวกับการใช้รถจักรยายนต์ไฟฟ้าหรือการเปลี่ยนแบตเตอรี่  เพื่อลดช่องว่างระหว่างเทคโนโลยีเก่าและใหม่ 
สถานบริการสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและราคาค่าบริการ รวมถึงการกระจายสถานีชาร์จไฟฟ้า ทั้งนี้ ใน
การกำหนดความเหมาะสมของที่ตั้งสถานีชาร์จไฟรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างยิ่ง จึงควรพิจารณา
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การกระจายตัวที่ตั้งวินรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือสถานีจอดรถในการกำหนดที่ตั้งสถานีชาร์จไฟ เพื่อรองรับ
การเติบโตของบริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชัน 
 

4.2.2 ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตของแรงงานบริการขนส่ง  

 การพัฒนาแพลตฟอร์มที่ให้บริการขนส่งแบบบูรณาการผ่านแอปพลิเคชันโดยภาคเอกชนตามแนวคิด
การขนส่งฐานบริการ หรือธุรกิจการขนส่งฐานบริการของเอกชน (Private MaaS) เน้นบริการขนส่งด้วย
รถจักรยานยนต์เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนในภาพอนาคตฐานของการเดินทางในมหานครกรุงเทพ แสดง
ให้เห็นแนวโน้มการเติบโตของการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ เนื่องจากเป็นโอกาสในการประกอบอาชีพหา
รายได้ รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นระบบขนส่งรองในการสนับสนุนระบบขนส่งมวลชนทางรางทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต และเป็นกองทัพมดงานที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ ดังนั้น การใช้รถจักรยานยนต์จึง
เป็นภาพอนาคตการเดินทางของในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อไปอีกยาวนาน ภาพในอนาคตฐาน
สะท้อนภาพชีวิตของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลากหลายกลุ่ม  ทั้งรถจักรยานยนต์รับจ้างในระบบเดิมและ
ให้บริการขนส่งบนแพลตฟอร์มที่ภาครัฐต้องดำเนินการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานเหล่านี้ ดังนี้ 

1. นโยบายส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 

ปัญหาสำคัญของการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ คือ ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูง ทำให้
คนทั่วไปมีทัศนคติต่อการใช้รถจักรยานยนต์ว่าเป็นยานพาหนะที่ไม่ปลอดภัย และไม่เหมาะสมในการเป็นทางเลือก
ในการเดินทาง จากข้อมูลสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ พบว่า มักเกิดในพื้นที่นอกเมือง
มากกว่าในเมือง เป็นผู้ขับขี่มากกว่าผู้โดยสาร และมักเกิดจากความประมาทในการขับขี่ของเยาวชน  

ธุรกิจเมื่อระบบขนส่งสาธารณะมีการบูรณาการกันทำให้จำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเพ่ิมจำนวน
มากเนื่องจากการเปิดให้บริการส่วนขยายของระบบขนส่งมวลชนทางราง ทำให้มีจำนวนสถานีรถไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน
กว่าเดิมถึง 3 เท่า ดังนั้น นโยบายในการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์จึงจำเป็นอย่างยิ่ง โดย
แบ่งนโยบายออกเป็น 2 ประเด็น 

1.1 การออกกฎหมายในการควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์  

นวัตกรรมของรถจักรยานยนต์ต้องเน้นเรื ่องความปลอดภัยมากที่สุด กรมการขนส่งทางบกซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการกำกับดูแลการใช้รถจักรยานยนต์ สามารถออกกฎหมายที่กำหนดรายละเอียดของรูปแบบ
และมาตรฐานของรถจักรยานยนต์ที่มีความปลอดภัยมากขึ้น เช่นเดียวกับมาตรฐานรถจักรยานยนต์ในประเทศ
ญี่ปุ่น อาท ิ 

- การเพ่ิมความกว้างของยางเพ่ือให้รถเกาะถนนมากขึ้น  
- การลดขนาดวงล้อให้เล็กเพ่ือควบคุมความเร็ว  
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- การลดระดับความเร็วสูงสุดไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  
- การลดความยาวของเบาะเพ่ือจำกัดจำนวนผู้โดยสาร   

นอกจากนี้ สามารถกำหนดคุณสมบัติของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เช่น  

- การเพิ่มการกำหนดอายุขั ้นต่ำของผู้มีสิทธิขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ที ่เหมาะสมเพ่ือ
แก้ปัญหาการขับข่ีรถจักรยานยนต์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน  

- การเพ่ิมความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์  

1.2 การกำหนดมาตรการและบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ 

 กรมการขนส่งทางบกสามารถร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ติดตามและลงโทษ
ผู้กระทำผิดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ระบบกล้องอัจฉริยะ (video surveillance) เป็นต้น อย่างไรก็ด ีนอกจาก
ความปลอดภัยของผู้ขับขี่แล้ว ความปลอดภัยของผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ก็เป็นเรื่องสำคัญ กรมการขนส่งทาง
บกสามารถกำหนดให้มีการติดตั้งเครื่องมือในการติดตาม มีระบบจีพีเอส ที่สามารถแชร์ตำแหน่งของการเดินทาง
ได้แบบเรียลไทม์ หรือการใช้เทคโนโลยีการยืนยันตัวตนของคนขับหรือผู้โดยสารด้วยภาพถ่ายซึ่งช่วยป้องกัน
อาชญากรรมได้ 

2. นโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ 

เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจออนไลน์อย่างต่อเนื่องทำให้ธุรกิจบริการขนส่งสินค้าเติบโตอย่างมาก รวมถึงการ
เติบโตของธุรกิจบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร ทำให้คนขับรถจักรยานยนต์ให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
มีแนวโน้มจะใช้เวลาในการขับขี่บนถนนยาวนานขึ้น ส่งผลกับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพในระยะยาว 
จึงควรมีการกำหนดมาตรฐานในการทำงานที่เหมาะสมสำหรับคนกลุ่มนี้ โดยกรมการขนส่งทางบกร่วมกับกรม
แรงงานในการกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ อาท ิ 

- ระยะเวลาในการทำงาน/จำนวนชั่วโมงทำงานที่เหมาะสมของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้บริการขนส่ง
สินค้าและรถจักรยานยนต์รับจ้างรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันเรียกรถ  

- จำนวนรอบและระยะทางรวมในการให้บริการในแต่ละวัน เพื่อไม่ให้เกิดการเร่งรีบในการขับขี่และ
หลีกเลี่ยงการขับขี่ระยะไกลซึ่งอันตรายกว่าระยะใกล้  

- การมอบหมายงานของบริษัทแอปพลิเคชันให้มีความเป็นธรรม เพื่อป้องกันการแข่งขันกันให้บริการ
ระหว่างผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเหล่านี้  

- ระบบประกันสังคมและสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับคนกลุ่มนี้ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน
ของรัฐได้เท่าเทียมกับอาชีพอ่ืน ๆ  

ทั้งนี้ ในด้านการคุ้มครองทางกฎหมายสำหรับผู้ให้บริการขนส่งบนแพลตฟอร์ม กฎหมายก็ควรจำกัด
ความสภาพการจ้างงานให้ชัดว่าเป็นลูกจ้างของแพลตฟอร์มหรือเป็นอาชีพอิสระ ถ้าเป็นลูกจ้างก็ต้องสามารถ
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ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 หรือถ้าเป็นอาชีพอิสระ ภาครัฐก็ควรออกมาตรการจูงใจให้
ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 

3. นโยบายพัฒนานวัตกรรมด้านยานยนต์  

รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่จำเป็นสำหรับมหานครซอยตัน ถนนน้อยและซอยแคบ ดังนั้น การ
พัฒนานวัตกรรมด้านยานยนต์เพื ่อให้สอดคล้องกับข้อจำกัดดังกล่าวจึงมีความจำเป็นในการส่งเสริมให้
รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นระบบขนส่งรองที่มีความปลอดภัย เพ่ือสนับสนุนระบบขนส่งมวลชน กรมการขนส่งทาง
บกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานวัตกรรมด้านยานยนต์ที่เหมาะสมกับความต้องการในการเดินทาง
ของประชาชน มีขนาดเล็ก ความคล่องตัวและความปลอดภัยสูง สามารถรองรับสภาพอากาศของประเทศไทยได้
เป็นอย่างดี เนื ่องจากในอนาคตกรุงเทพมหานครกำลังเผชิญกับความเสี ่ยงในการเกิดน้ำท่วม  รูปแบบและ
สมรรถนะของรถจักรยานยนต์ในอนาคตจึงสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนใช้รถจักรยานยนต์ 

4. นโยบายเพิ่มพื้นที่สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 

ในอนาคตทุกสถานีรถไฟฟ้าจะเป็นที่ตั้งของรถจักรยานยนต์รับจ้าง ในขณะที่การออกแบบพ้ืนที่เปลี่ยน
ถ่ายการสัญจรระหว่างระบบขนส่งรองกับระบบขนส่งมวลชนทางราง เพ่ือเชื่อมต่อระหว่างที่ตั้งของวินกับสถานี
รถไฟฟ้ายังไม่เกิดขึ้น จึงต้องมีการประสานความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อาทิ 
สำนักงานเทศกิจซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลพ้ืนที่ทางเท้า สำนักงานเขต เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ขับ
ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง รวมถึงสนับสนุนให้ประชาชนที่ต้องการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนสามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

ในขณะที่การให้บริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชัน ผู้ขับขี่จะได้รับมอบหมายจากแพลตฟอร์มให้บริการ
ลูกค้าท่ีอยู่ใกล้ที่สุด เพ่ือลดเวลาและระยะทางในการขับขี่เพ่ือรอให้บริการลูกค้า ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ขับ
ขี่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาตำแหน่งสถานีจอดที่เหมาะสม ไม่สร้างผลกระทบให้กับระบบจราจรของ
เมือง และควรพิจารณาแนวทางการใช้งานพื้นที่ที่ยังขาดการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ (underutilization) 
เช่น พื้นที่ใต้ทางด่วนหรือที่จอดรถที่มีการใช้งานเฉพาะในบางเวลา มาพัฒนาเป็นสถานีจอดรถส่วนบุคคลร่วม
โดยสาร รวมถึงบริการขนส่งสินค้าและอาหาร 

 

4.2.3 ยุทธศาสตร์ความเป็นธรรมบนแพลตฟอร์ม (collective bargaining) 

การพัฒนาเทคโนโลยีและเศรษฐกิจฐานแพลตฟอร์ม MaaS มีแนวโน้มที่จะเกิดการกินรวบโดยบริษัท
ขนาดใหญ่ ซึ่งอาจจะเป็นบริษัทข้ามชาติระดับโลก นัยเชิงนโยบายที่ได้กล่าวไปแล้วคือความเหลื่อมล้ำและไม่เป็น
ธรรมระหว่างกลุ่มคนที่ครอบครองแพลตฟอร์ม คือ บริษัทผู้ให้บริการขนส่งบนแพลตฟอร์มกับรถรับจ้างท้องถิ่นก็
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จะเพิ่มขึ้น  ในการนี้ การเพิ่มอำนาจการต่อรองของจึงเป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่ภาครัฐควรคำนึงถึงนับตั้งแต่
ปัจจุบัน  จึงเสนอนโยบายเพ่ือปรับสมดุลอำนาจในการต่อรองบนเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม ดังนี้ 

 

1. นโยบายสร้างแพลตฟอร์มแบบสหกรณ์ (collective/cooperative platforms)  

 แพลตฟอร์มบริการขนส่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ผู้บริโภค คนขับ และแพลตฟอร์ม เพื่อส่งเสริม
ความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแพลตฟอร์มบริการขนส่ง การเพิ่มอำนาจการต่อรองของผู้ขับขี่
หรือผู้โดยสารบนแพลตฟอร์ม ภาครัฐควรพิจารณาแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มแบบสหกรณ์ที่มีผู้ขับขี่รถ
รับจ้างทั้งแท็กซี่และจักรยานยนต์รับจ้างมีหุ้นส่วนอยู่โดยตรง โดยได้รับการสนับสนุนด้านการเงินและด้าน
กฎหมายต่าง ๆ จากภาครัฐ  
 แพลตฟอร์มบริการขนส่งในด้านหนึ่งก็เปิดโอกาสให้คนจำนวนมากเข้าสู่ตลาดแรงงาน แต่อีกแง่ก็เกิด
ปัญหาเอาเปรียบแรงงาน ปัญหาสำคัญของแพลตฟอร์มบริการขนส่งคือ ผู้ขับขี่ไม่ได้อยู่ในฐานะลูกจ้างที่ได้
ความความคุ้มครองจากกฎหมายแรงงาน จึงไม่สามารถสร้างอำนาจต่อรองภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ 
ทำไดอ้ย่างมากคือรวมกลุ่มกันเป็นสมาคม ซึ่งจะก็ไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ จึงควร
เพ่ิมความสามารถในการต่อรองของผู้ขับขี่ท่ีให้บริการขนส่งบนแพลตฟอร์มโดยการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้
จัดตั้งสหภาพแรงงานของแรงงานกลุ่มนี้ ในการนี้ จำเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับแรงงานในรูปแบบใหม่นี้ให้เอื้อต่อการสร้างอำนาจในการต่อรองมากขึ้น 
  

2. นโยบายออกกฎหมายป้องกันการผูกขาด (antitrust law)  

  ในอนาคตฐานแพลตฟอร์มบริการขนส่งตามแนวคิด MaaS อาจมีบริษัทต่างชาติรายใหญ่เป็นเจ้าของ 
เพ่ือควบคุมกิจการแพลตฟอร์ม และป้องกันการกินรวบโดยบริษัทขนาดใหญ่ ภาครัฐควรปรับปรุงและบังคับใช้
กฎหมายป้องกันการผูกขาดที่ตามทันกับเทคโนโลยีและรูปแบบการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
นอกจากการกำกับแล้ว ต้องคำนึงว่านโยบายที่ออกมาจะช่วยสร้างบรรยากาศในการแข่งขัน หรือสร้างความ
ได้เปรียบเสียเปรียบหรือไม่ และเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์มที่เจ้าของเป็นคนไทยหรืออยู่ในประเทศไทย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาแนวทางการควบคุมให้มีการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกันระหว่างแพลตฟอร์ม
บริการขนส่ง ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้ทุกแพลตฟอร์มสามารถสร้างรายได้จากเทคโนโลยีและดำเนินธุรกิจ
ร่วมกันได้โดยตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้ใช้บริการ 
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4.3 ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการสร้างอนาคตที่พึงประสงคข์องการเดินทางในมหานคร
กรุงเทพ 

 ในการแปลงนัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำและความไร้ประสิทธิภาพข้างต้นออกมาเป็น
ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับอนาคตที่พึงประสงค์ของการเดินทางในมหานครกรุงเทพ โดยมีเหตุการณ์สำคัญใน
อนาคตที่พึงประสงค์ คือ คนอยู่ในเมืองและเดินทางเพื่อส่วนรวม เป็นสังคมที่มีระบบขนส่งสาธารณะที่เอื้อต่อ
ประชาชนอย่างแท้จริง โดยรัฐเป็นผู้กำกับดูแลกิจการขนส่งฐานบริการของรัฐ (Government MaaS) ภายใต้
แนวคิด Mobility as a welfare service ค่าโดยสารราคาถูกเนื่องจากการบูรณาการด้านราคาของระบบ
ขนส่งสาธารณะ ทุกคนมีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลายในราคาที่จ่ายได้ (affordable transport) 
สามารถตอบสนองความต้องการในการเดินทางของคนทุกกลุ่ม  โดยเฉพาะการเดินเท้า จักรยาน รวมถึง
ยานพาหนะขนาดเล็กไร้เครื่องยนต์ (micro mobility) ยานพาหนะขนาดเล็ก POD กับรถเมล์ไร้คนขับเป็น
ระบบขนส่งรองเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมพ้ืนที่มหานครกรุงเทพ ในขณะที่วินรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้ารับจ้างเป็นทางเลือกในการเดินทางเพ่ือท่องเที่ยวแบบประสบการณ์ในราคาสูง จะเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์
มหานครกรุงเทพ และมีการขนส่งสินค้าด้วยโดรน  

ผู้วิจัยจึงกำหนดวัตถุประสงค์เชิงนโยบาย ได้แก่ 1) ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกภาคส่วนบนแพลตฟอร์ม 
2) ลดจำนวนอุบัติเหตุ 3) เพิ ่มจำนวนผู ้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะ และ 4)  เคลื ่อนที ่อย่างยั่งยืนได้ 
(sustainable mobility) นำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายในการสร้างอนาคตที่พึงประสงค์ ดังนี้ 

4.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการขนส่งฐานบริการของรัฐ (Government MaaS) 

  การพัฒนาบริการขนส่งแบบบูรณาการโดยภาครัฐ เพื่อสร้างทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลายใน
ราคาที่เข้าถึงได้และสอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางของคนเมืองทุกกลุ่ม  โดยอาศัยระบบฐานข้อมูล 
big data ที่มีประสิทธิภาพสูง จึงสมควรดำเนินการ ดังนี้ 
 

1. นโยบายจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลระบบขนส่งสาธารณะของภาคมหานครกรุงเทพ  

 ในปัจจุบันหน่วยงานที่ให้บริการขนส่งในภาคมหานครมีทั้งหน่วยงานระดับชาติและระดับท้องถิ่นซึ่ง
กำกับดูแลภายใต้กระทรวงคมนาคมทำให้ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ดังนั้น ในการบูรณาการระบบ
ขนส่งสาธารณะในมหานครกรุงเทพ จึงมีข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการขนส่งระดับภาค 
ได้แก่ เช่นเดียวกับมหานครอื่น ๆ ในโลก เช่น มหานครลอนดอนมีหน่วยงาน Transport for London ทำ
หน้าที่กำกับดูแลระบบขนส่งทั้งหมดในภาค จะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานระหว่างผู้
ให้บริการขนส่งทั้งหมดทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อบูรณาการระบบค่าโดยสาร สามารถใช้ระบบตั๋วร่วมได้กันได้
ระบบขนส่งทั้งหมดในมหานครกรุงเทพ 
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2. นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพรถเมล์ให้บริการแบบตรงใจ (on-demand bus) 

  เพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการของรถเมล์แบบสนองความต้องการในการเดินทาง สามารถสร้าง
ทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย จึงเสนอให้มีการปฏิรูปองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการเป็นระบบขนส่งรองสนับสนุนระบบขนส่งมวลชนทางรางที่มีคุณภาพสูง  และเป็น
ทางเลือกในการเดินทางสำหรับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การขนส่งแห่งมหานครกรุงเทพ 
เพ่ือบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของ Government MaaS 
 
3. นโยบายเพิ่มทางเลือกในการเดินทางด้วยบริการร่วมการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์  
 ในอนาคตพึงประสงค์เป็นการพัฒนาเมืองเพื ่อการเดินทางระยะสั ้นตามแนวคิด  TOD ดังนั้น 
หน่วยงานด้านการขนส่งในภาคควรเพิ ่มทางเลือกในการเดินทางด้วยบริการร่วมการเดินทางแบบไม่ใช้
เครื่องยนต์ เช่น จักรยานให้เช่า สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าให้เช่า เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน 
สำหรับบริการรถเช่า/แชร์ริ่งสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีการเตรียมพร้อมด้านกฎหมายคือ การออกใบขับขี่ และ
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน การทำงานคือใช้แอปพลิเคชันหารถใกล้เคียง พร้อมแสดงปริมาณไฟใน
แบตเตอรี่ที่ยังเหลืออยู่ ผู้ขับขี่จะต้องอัพโหลดข้อมูลใบขับขี่ที่ใช้งานได้ของตนเอง และข้อมูลการชำระเงินเข้า
ไปในแอปพลิเคชัน เทคโนโลยีการจดจำใบหน้ามาใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้ใชเพื่อเปิดการใช้งาน เมื่อใช้งาน
เสร็จ สามารถจอดรถทิ้งเอาไว้ที่ไหนก็ได้ที่เป็นสถานที่สำหรับจอดรถอย่างถูกกฎหมาย  
 

4. นโยบายสนับสนุนสวัสดิการค่าเดินทางแบบประตูสู่ประตู (door-to-door) 

 ตามแนวคิด Government MaaS ผู้เดินทางสามารถเลือกรูปแบบการเดินทางตามความต้องการ
และความเหมาะสมกับการเดินทางแต่ละครั้งในราคาที่เข้าถึงได้  (affordable price) โดยจ่ายค่าบริการราย
เดือน (monthly subscription) หรือจ่ายตามที่ใช้ (pay-as-you-go)  ตามแนวคิด Mobility as a welfare 
service ค่าเดินทางเป็นสวัสดิการในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  จึงเสนอให้มีการสนับสนุนสวัสดิการเดินทาง
ครอบคลุมตลอดการเดินทางแบบประตูสู่ประตู โดยรวมค่าเดินทางในส่วนของ first/last mile transport 
ด้วย อาท ิค่าใช้จ่ายในการเช่าจักรยานหรือ micro mobility โดยการต่อยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคน
จนกับระบบตั๋วร่วม หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องบัตรคนจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่ให้บริการขนส่ง
หรือองค์การขนส่งแห่งมหานครกรุงเทพในการสนับสนุนสวัสดิการเดินทางให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 
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5. นโยบายเพิ่มความปลอดภัยสำหรับระบบขนส่งสาธารณะด้วยเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับและการ
เชื่อมต่อข้อมูลกับยานพาหนะ  

 ข้อดีของยานยนต์ไร้คนขับ คือ ความปลอดภัย และส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุน้อยกว่าเมื่อเทียบกับรถที่
ควบคุมโดยมนุษย์ เพราะยานพาหนะเหล่านี้ถูกออกแบบให้ขับตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด  อีกทั้งความ
แม่นยำของบรรดาเซนเซอร์ในรถจะส่งผลให้หยุดรถทันทีเมื่อมีความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ  เพียงแต่ยังต้องเฝ้า
รอให้ระบบพัฒนาเสร็จอย่างสมูบรณ์แบบเสียก่อน 

 นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและการเชื่อมต่อระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะให้แก่ผู้สัญจรสูงอายุ  
ครอบครัว เด็ก และผู้ด้อยโอกาส และแก้ปัญหาขาดแคลนที่จอดรถ ควรส่งเสริมการพัฒนารถเมล์ไร้คนขับเพ่ือ
ตอบรับกับประชากรกลุ่มนี้ โดยรถเมล์ไร้คนขับจะแชร์ข้อมูลการขนส่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รถแต่ละคันแสดง
อยู่ในแผนที่อย่างแม่นยำและอัปเดตแบบเรียลไทม์ ยังสามารถรับรู้สัญญาณไฟจราจรและระบบการสื่อสาร
ระหว่างรถ เพ่ือมั่นใจว่าการจราจรจะเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6. นโยบายส่งเสริมการเดินทางเพื่อส่วนรวม (collective mobility)  

  เพื่อแก้ปัญหาความต้องการเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วนและสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
อย่างยั่งยืน ควรมีมาตรการส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ลดการเดินทางด้วยยานพาหนะที่มี
ผู้โดยสารน้อย (low-occupancy vehicle) ด้วยการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพ่ือแบ่งปันการเดินทางร่วมกัน 
(shared mobility) ผู ้โดยสารสามารถเลือกเดินทางกับกลุ ่มผู ้ใช้บริการที ่มีความต้องการในการเดินทาง
ใกล้เคียงกัน 
 

4.3.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองไร้รอยต่อ 

ภายหลังจากระบบขนส่งมวลชนทางรางทั้งหมดเริ่มเปิดดำเนินการตามแผนแม่บท (M-MAP2) ภาครัฐ
ส่งเสริมการพัฒนาเมืองตามแนวคิดการพัฒนาพื ้นที ่รอบสถานีระบบขนส่งมวลชน  (Transit-Oriented 
Development หรือ TOD) เพื่อลดการเดินทางด้วยรถส่วนตัว และเพิ่มการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
การบูรณาการระบบขนส่งสาธารณะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องผลักดันให้เกิดการบูรณาการระหว่างระบบขนส่งมวลชนทางราง
และระบบขนส่งรอง (feeder system) เพื ่อเพิ ่มจำนวนผู้ โดยสารระบบขนส่งสาธารณะ การบูรณาการมี
ความหมายทั ้งในเชิงกายภาพและการบริหารจัดการเพื ่อให้เกิดการเดินทางแบบไร้รอยต่อ  (seamless 
intermodal travel) ในด้านการบริหารจัดการ คือ การบูรณาการระบบการจ่ายค่าโดยสารเป็นระบบเดียว 
ในขณะที่ด้านกายภาพ คือ การออกแบบตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนถ่ายการสัญจร (Interchange) ให้มีความสะดวก
รวดเร็วในการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง  
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1. นโยบายออกแบบจุดเปลี่ยนถ่ายระบบขนส่งสาธารณะให้มีความสะดวก  

แนวคิด Government MaaS สามารถทำให้เกิดบริการขนส่งสาธารณะแบบประตูสู ่ประตู (door to 
door service) สำหรับคนทุกกลุ่ม ดังนั้น จุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางมีความสำคัญมากในการสร้างการเดินทาง
แบบไร้รอยต่อ เพื่อประสานการแลกเปลี่ยนของผู้โดยสารระหว่างเส้นทางที่แตกต่างกัน และรูปแบบการขนส่งที่
แตกต่างกันให้เกิดการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ  

ผู้ให้บริการขนส่งควรออกแบบวางผังภายในอาคารสถานีขนส่งมวลชนร่วมโดยมีจุดประสงค์หลัก คือ ให้
ทุกองค์ประกอบของสถานี แพลตฟอร์มของแต่ละรูปแบบการเดินทางอยู่ใกล้กันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพ่ือ
ลดระยะการเดินและเพิ่มประสิทธิภาพการโอนถ่ายการเดินทาง มีการออกแบบตามหลัก Universal design มีสิ่ง
อำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เพ่ือให้เกิดการเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  

ส่วนพื้นที่นอกอาคารสถานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การขนส่งแห่งมหานครกรุงเทพประสานกับ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขต พัฒนาจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางบริเวณสถานีระบบขนส่งมวลชนให้มี
ความเชื่อมต่อกันทางกายภาพในทุกระดับ มีลิฟท์หรือบันไดเลื่อนสำหรับเข้าออกสถานี รวมไปถึงการออกแบบ
ป้ายรถเมล์อัจฉริยะที่ระบบข้อมูลเชื่อมต่อกับรถเมล์ไร้คนขับ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทางสามารถใช้เวลา
ในการเปลี่ยนถ่ายน้อยที่สุด 

2. นโยบายออกแบบพื้นที่รอบสถานีเพื่อส่งเสริมการเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์  

 ตามแนวคิด TOD พื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนจะต้องมีการออกแบบให้เป็นย่านที่มีความหนาแน่นสูง
และมีกิจกรรมที่หลากหลาย เพิ่มระดับการเข้าถึงสถานีด้วยการออกแบบภายในย่านให้มีลักษณะทางกายภาพที่
เอ้ือต่อการเดินเท้า (walkability environment) เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเดินเท้า การใช้จักรยาน รวมถึง micro 
mobility เข้าสู่สถานี  ทำให้ราคาค่าเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะถูกลง เพราะค่าเดินทางเข้าสู่ระบบขนส่ง
มวลชน (first/last mile connectivity) เป็นศูนย์ ช่วยเพ่ิมจำนวนผู้โดยสารในระบบขนส่งมวลชน 

  องค์การขนส่งแห่งมหานครกรุงเทพประสานกับสำนักงานเขตพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีให้มีลักษณะทาง
กายภาพที่เอื้อต่อการเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์ การเพิ่มพื้นที่สำหรับคนเดินเท้า ผู้ที่ใช้อุปกรณ์การเดินทาง
ขนาดเล็ก (Personal Mobility Devices หรือ PMDs) เช่น สกู๊ตเตอร์ และที่จอดจักรยาน พร้อมด้วยที่ชาร์จ
ไฟฟ้าระบบการอัดประจุแบบเร็ว เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชน  
  
 ข้อเสนอเชิงนโยบายทั้งหมดนี้จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่สังคมที่มีระบบขนส่ง
สาธารณะที่เอ้ือต่อประชาชนอย่างแท้จริง 
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4.4 ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการเผชิญเหตุไม่คาดฝัน (wild card) 

เมื่อกำหนดยุทธศาสตร์ที่สามารถใช้ได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ (robust) เพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญของ
อนาคตที่พึงประสงค์ของการเดินทางในมหานครกรุงเทพดังที่กล่าวมาแล้วนั้น การกำหนดยุทธศาสตร์เพ่ิมเติมเพ่ือ
รับมือกับเหตุไม่คาดฝัน เช่น โรคระบาดหรือภัยธรรมชาติ ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งในงานวิจัยอนาคตการเดินทาง
ของคนเมือง ในภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของการเดินทางในภาคมหานครกรุงเทพ แสดงให้เห็นภาพอนาคตที่
ระบบขนส่งสาธารณะภายในเมืองมีการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความต้องการเดินทางของ 
คนทุกกลุ่ม ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน คนรายได้สูงสามารถใช้บริการ drone taxi ในขณะที่คนชนชั้นกลาง
สามารถเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนทางราง ส่วนคนจนส่วนใหญ่พึ่งพารถเมล์ไร้คนขับในราคาที่เข้าถึงได้ 
สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะจึงบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 60% ตามแผนแม่บท M-MAP2 ผู้คนใน
เมืองมีคุณภาพที่ดี มีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย ลดการพึ่งพารถส่วนตัว การเดินทางแบบระยะสั้น 
รวมทั้งยานยนต์ไร้คนขับทำให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุในเมืองลดน้อยลง  

อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของบริการขนส่งตามแนวคิด MaaS ก็มีความเปราะบาง เนื่องด้วยความ
ซับซ้อนและความพึ่งพากันของระบบ เหตุไม่คาดฝัน (wild cards) เช่น โรคระบาด ภัยธรรมชาติ หรือการก่อการ
ร้ายรูปแบบใหม่ที่มุ่งทำลายระบบไซเบอร์ ที่เกิดในพื้นที่วงแคบสามารถทวีความรุนแรงขึ้น จนทำให้เกิดความเสีย
หายไปทั้งระบบทั้งประเทศและทั้งโลกได้ ชีวิตคนเมืองในฉากทัศน์นี้จึงมีความเสี่ยงสูงต่อชะงักงันของการเคลื่อนที่
ภายในเมืองเนื่องจากเหตุไม่คาดฝันเหล่านี้ 

 ในอนาคตเมื่อเกิดการแพร่กระจายของโรคระบาดจากไวรัสสายพันธ์ใหม่ที่มีความรุนแรงมากขึ้น  
สามารถติดต่อกันทางอากาศได้เร็วขึ้น ทำให้ผู้คนไม่สามารถเดินทางแบบส่วนรวม (collective transport) 
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะได้ การเดินทางแบบปัจเจก (individual transport) ด้วยรถส่วนตัวหรือบริการ
สาธารณะด้วยยานพาหนะแบบความจุน้อยซึ่งมีราคาแพง คนรวยยังสามารถเคลื่อนที่ภายในเมืองได้ ในขณะที่
คนจนและคนชนชั้นกลางต้องหยุดการเคลื่อนที่ หรือหากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในมหานครกรุงเทพ ที่ทำให้
ระบบขนส่งมวลชนทั้งหมด โดยเฉพาะระบบรางเป็นอัมพาต ระบบไฟฟ้าไม่ทำงาน การเดินแบบไร้เครื่องยนต์
จะเป็นการเดินทางหลักในแต่ละย่านในช่วงเวลาดังกล่าว จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาย่านที่มีความ
หลากหลายตามแนวคิด TOD มีความสำคัญอย่างมากต่อการเดินทางของคนเมือง การพัฒนาย่านให้เป็นเมือง
หรือการพัฒนาย่านให้มีความพร้อมในด้านบริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในช่วงเกิดวิกฤติ คนเมืองก็ไม่จำเป็นต้อง
เดินทางไกล สามารถใช้ชีวิตอยู่ภายในย่านได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี  แต่อย่างไรก็ดี ในด้านการจัดการระบบ
ขนส่ง ในยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการขนส่งฐานบริการของรัฐ ก็สมควรมีข้อเสนอเชิงนโยบายเพิ่มเติมสำหรับ
เผชิญกับอนาคตที่ไม่คาดฝัน ดังนี้  
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1. นโยบายเพิ่มทางเลือกในการบริการขนส่งสินค้าแบบไร้เครื่องยนต์  

บริการขนส่งตามแนวคิด MaaS ให้ความสำคัญกับบริการขนส่งผู้โดยสาร ทั้งที่การขนส่งสินค้าก็เป็น
ส่วนหนึ่งของการเคลื่อนที่ของเมือง (Urban mobility) และมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคน
เมืองเช่นเดียวกัน ธุรกิจขนส่งสินค้าได้รับความนิยมมากขึ้นและกลายเป็นวิถีของคนเมือง ช่วยลดการเดินทาง 
ดังนั้น Government MaaS ก็ควรมีบริการขนส่งสินค้ารวมอยู่ด้วย เพ่ือให้คนเมืองมีทางเลือกในการใช้บริการ
ในราคาที่เข้าถึงได ้ 

เพื่อรองรับผู้สูงอายุและผู ้ที ่มีปัญหาในการเคลื่อนที่  ในช่วงที่เมืองเกิดวิกฤติทำให้การเดินทางมี
ข้อจำกัด การบริการส่งของภายในย่านต้องอาศัยการเดินเท้า จักรยาน หรือ micro mobility และภาครัฐควร
บูรณาการราคาค่าขนส่งรวมกับค่าโดยสารระบบตั๋วร่วม ซึ่งผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ
บัตรคนจนจ่ายค่าบริการได้  

2. นโยบายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการขนส่งด้วยโดรน 

การขนส่งด้วยโดรนมีความสำคัญมากในช่วงเกิดวิกฤติ โดรนมีความสามารถในการขนส่งสินค้า หรือผู้
ที่ต้องการเดินทางทางอากาศ (drone Taxi) รองรับน้ำหนัก 1-100 กิโลกรัม สามารถบินได้สูง 100 เมตรขึ้นไป 
บินได้ไกล 15-30 กิโลเมตร มีระบบวางแผนการบินและมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลและบินหลบโดรนตัวอื่นได้ขณะทำการบิน โดรนสามารถขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่เข้าถึงยาก 
รวมทั้งสามารถขึ้นบินได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้รันเวย์ การใช้โดรนจะช่วยให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ครั้งละหลาย
ชิ้นและถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัยโดยไม่จำเป็นต้องเข้าถึงพ้ืนที่นั้น ทำให้ zero contact เกิดข้ึนได้อย่างสมบูรณ์
ภาครัฐจึงควรเตรียมพร้อมด้วยกฎหมายและโครงสร้างพื้นฐานเช่นเดียวกับยานยนต์ไร้คนขับ ต้องคำนึงถึงผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและกฎข้อบังคับในเรื่องความมั่นคงอีกด้วย จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการ
เดินอากาศ เพ่ือผลักดันให้การขนส่งโดรนเป็นทางเลือกหนึ่งในการขนส่งสินค้าในเมืองโดยเฉพาะในช่วงวิกฤติ  

3. นโยบายจัดการอุปสงค์การเดินทางให้สอดคล้องกับอุปทานการขนส่ง 

 ในช่วงเกิดวิกฤติ บริการขนส่งตามแนวคิด MaaS สามารถยืดหยุ่นการให้บริการตามความต้องการใน
การเดินทาง สามารถบริหารจัดการอุปทานให้สอดคล้องกับอุปสงค์ และควบคุมอุปสงค์ให้สอดคล้องกับอุปทาน
เช่นเดียวกัน อนึ่ง บริการขนส่งตามแนวคิด MaaS เน้นบริการขนส่งแบบออนดีมานด์ ในกรณีที่มีข้อจำกัดใน
การให้บริการ เช่น การเกิดโรคระบาด ทำให้ระบบขนส่งมวลชนต้องจำกัดจำนวนผู้โดยสาร ผู้ให้บริการขนส่ง
สามารถเสนอทางเลือกในการเดินทางที่ปลอดภัยให้แก่ผู ่โดยสารได้ โดยแพลตฟอร์มบริการขนส่งจะมีผู ้ให้
บริการคำแนะนำการเดินทาง (trusted mobility advisor) ในการควบคุมการแพร่กระจายของเชื ้อโรค 
ภาครัฐควรสร้างแรงจูงใจด้านราคาในการกระจายปริมาณการเดินทาง และควรมีมาตรการด้านอุปสงค์ เช่น 
การเหลื่อมเวลาการทำงาน เพ่ือลดความแออัดในการเดินทางช่วงชั่วโมงเร่งด่วน 
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 ข้อเสนอเชิงนโยบายที่เพิ่มเติมทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนในมหานครกรุงเทพสามารถ
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของคนทุกกลุ่มและ
ทุกช่วงเวลา เป็นระบบขนส่งสาธารณะเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ 
ภาคผนวก ข ประชุมกลุ่มย่อย 
ภาคผนวก ค แบบสอบถามกลุ่มเป้าหมาย 
ภาคผนวก ง ไฟล์นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ 
ภาคผนวก จ บทความนำเสนอ 
ภาคผนวก ฉ  ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับอนาคตของการเดินทางในเมืองจาก  

Private MaaS สู่ Government MaaS 
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ภาคผนวก ก ประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ 

การวิจัยโครงการย่อยที่ 4 อนาคตการเดินทางในเมือง ผู้วิจัยได้ขออนุญาตการวิจัยในคน จากคณะกรรมการ
พิจารณาการวิจัยในคน (Institution Review Board: IRB) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อย  

การดำเนิการที่ผ่านมา คณะผู้วิจัยดำเนินการตามกระบวนการวิจัยและการจัดประชุมปฏิบัติการ เพ่ือ
นำมาสู่การคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. กระบวนการและวิธีการวิจัย  

คณะวิจัยการวิจัยโครงการย่อยที่ 4 อนาคตการเดินทางในเมือง กำหนดกระบวนการและวิธีการวิจัยมี
ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. การดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในคน  
2. การกำหนดกรอบการวิจัยและการคาดการณ์  
3. การกวาดสัญญาณที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์การเดินทางของคนเมือง  
4. การพยากรณ์ภาพอนาคตฐาน  
5. การพยากรณ์ภาพอนาคตทางเลือก  
6. การกำหนดภาพอนาคตพึงประสงค์  
7. การวิเคราะห์ความหมายและนัยเชิงนโยบาย 
8. การวางแผน การสังเกตการณ์และติดตามสถานการณ์  
9. การสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

การกำหนดกรอบการวิจัยและสถานการณ์ของงานวิจัยนี้ เริ่มจากการศึกษาวิวัฒนาการและเทคโนโลยี
การเดินทางจากอดีตถึงปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต รวมทั้งศึกษากฎหมาย ข้อกำหนด หรือมาตรการในการ
ควบคุมดูแลด้านการเดินทาง โดยผลการศึกษาทั้งหมดจะเสนอแนะประเด็นนโยบายสาธารณะที่สำคัญในการ
ส่งเสริมความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมถึงนโยบายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านการเดินทางในอนาคตที่เหมาะสมต่อไป  

การวิจัยนี้มุ่งศึกษาการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ โดยศึกษาผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
รถจักรยานยนต์  และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มชายขอบ (marginal) หรือกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็น
อาชีพ ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างและรับส่งเอกสาร  2) กลุ่มมวลชน (mass) หรือกลุ่มใช้
รถจักรยานยนต์เพ่ือไปทำงาน และ 3) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) หรือกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ให้บริการรถส่วน
บุคคลร่วมโดยสาร  
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การกวาดสัญญาณที่เกี ่ยวข้องกับสถานการณ์การเดินทางของคนเมืองในอนาคต  ใช้กรอบแนวคิด 
STEEPV (Social, Technology, Economic, Environmental, Political and Values) เพ่ือให้เข้าใจสถานการณ์
ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อนำมาวิเคราะห์และพยากรณ์ภาพการ
เดินทางในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า รวมทั้งได้มีการพัฒนาฉากทัศน์ทางเลือก (Scenarios) หลายกรณี ทั้งจากวิธี
ทดลองด้วยการสร้างฉากทัศน์แบบวงล้ออนาคต (Future Wheel) ดังภาพที่ ภ-1 การสร้างฉากทัศน์แบบ Profile 
scenarios หรือ Multiple visionary success ดังภาพที่ ภ-2 ถึง ภ-4 และการทดสอบกระบวนการพยากรณ์
ย้อนกลับ (Back casting) ดังภาพที่ ภ-5 โดยการทดลองสร้างฉากทัศน์เหล่านี้ได้รับความร่วมมือจากคณะวิจัยใน
โครงการคนเมือง 4.0 ภาคีเครือข่ายทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมดำเนินการ 
จากนั้นนำผลการทดลองการสร้างฉากทัศน์ประกอบการศึกษาข้อมูลจากการกวาดสัญญาณมาพิจารณาความ
เหมาะสมเพ่ือเสนอฉากทัศน์และคัดเลือกภาพอนาคตพึงประสงค์ (preferred future)  

เมื ่อได้แนวโน้มการเดินทางในอนาคต และกำหนดภาพอนาคตพึงประสงค์แล้ว ผู ้ว ิจัยได้วิเคราะห์
ความหมายและนัยเชิงนโยบายด้านการเดินทาง การวางแผน การสังเกตการณ์และติดตามสถานการณ์  ตลอดจน
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังปรากฏในรายงาน 

 
ภาพที่ ภ- 1: การทดลองสร้างฉากทัศน์ทางเลือกโดยวิธีวงล้ออนาคต (Future Wheel) 

กรณีมคีนใช้บริการรถส่วนบุคคลรว่มโดยสาร (Ride Hailing Service) มากขึ้น 
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ภาพที่ ภ- 2: การทดลองสร้างฉากทัศน์ทางเลือก 
กรณีการเดินทางมรีูปแบบดิจิทลัหรือแบบแอนาล็อคภายใต้การดำเนนิการแบบผูกขาดหรือมีการแข่งขัน 

 

 
ภาพที่ ภ- 3: การทดลองสร้างฉากทัศน์ทางเลือก 

กรณีรถจักรยานยนต์รับจ้างดำเนนิการเองหรือร่วมมือกับระบบแอปพลิเคชันเรยีกรถ 
ภายใต้สถานการณ์รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นส่วนหน่ึงหรือไม่เป็นสว่นหน่ึงของระบบขนส่งสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monopoly 

Competitiveness Market 

Digitalization Analog 
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ภาพที่ ภ- 4: การทดลองสร้างฉากทัศน์ทางเลือก 

กรณีการเดินทางแบบส่วนบุคคลหรือใช้ขนส่งสาธารณะภายใต้ทิศทางการพัฒนาเมืองแบบรวมศูนย์กลางพัฒนาเมืองในเมือง 
หรือแผ่ขยายออกไปชานเมือง 

 

 
ภาพที่ ภ- 5: การทดสอบกระบวนการพยากรณ์ย้อนกลับ (Back casting) จากภาคเีครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน 
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2. การประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ครั้งท่ี 1 

โครงการคนเมือง 4.0 ได้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์  ครั้งที่ 1 เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้และทักษะพ้ืนฐานของคณะผู้วิจัย และเตรียมความพร้อมให้นักวิจัยในการดำเนินกระบวนการ
คาดการณ์ ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกิจกรรมหลักในการประชุมครั้งนี้  ประกอบด้วย 1) การบรรยาย
เกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการคาดการณ์เบื้องต้น 2) การฝึกปฏิบัติการกระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ 3) 
การอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการวิจัยในขั้นต่อไป และ 4) การรวบรวมรายการสิ่งที่ต้องทำและรูปแบบ
งานสำหรับนักวิจัย การประชุมปฏิบัติการฯ นี้ มีระยะเวลา 3 วัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ. 
2562 ณ โรงแรมหนุกด ีบูติค รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต 

ในการประชุมนี้ ได้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เพ่ือ
เป็นการสร้างความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการคาดการณ์  3 ประเด็น ได้แก่ 1) การคาดการณ์
เบื ้องต้น (introduction to foresight) 2) การฉากทัศน์ (scenarios) และ 3) การพยากรณ์ย้อนกลับ (back 
casting) และแผนที่นำทาง (road mapping) 

ผลที่ได้รับการประชุมในครั้งนี้ คือ นักวิจัยในโครงการคนเมือง 4.0 มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดและ
กระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ อีกทั้งยังได้การฝึกปฏิบัติการในกระบวนการที่สำคัญ ได้แก่ 1) การค้นหา
สัญญาณในอนาคต 2) การสร้างผังระบบ (system mapping) 3) การสร้างฉากทัศน์ 4) การเขียนข่าวในอนาคต  
และ 5) การเขียนแผนที่นำทาง (road mapping)  

ผลผลิตที ่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เหล่านี้ จะเป็นข้อมูลสำหรับการต่อยอดและพัฒนา
กระบวนการคาดการณ์ชีวิตคนเมืองในแต่ละกิจกรรมให้มีความละเอียดและลึกซึ้งมากขึ้น และมีบรรยากาศการจัด
ประชุมดังภาพที ่ภ-6 

 

 
ภาพที่ ภ- 6: การดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1 
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3. การประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ครั้งท่ี 2 

โครงการคนเมือง 4.0 ได้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่  2 
ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม Classic Kameo จังหวัดอยุธยา มี
วัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการย่อยภายใต้โครงการคนเมือง  4.0 และพัฒนาต่อยอดงาน 
เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินกระบวนการคาดการณ์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนสีย 

กิจกรรมในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) การนำเสนอความก้าวหน้าของนักวิจัยโครงการย่อยทั้ง 7 
เรื ่อง ได้แก่ การอยู่อาศัย การไร้บ้าน การทำงาน การเดินทาง การซื้อของ การเกิด และการตาย โดยแต่ละ
โครงการย่อยจะนำเสนอผลการกำหนดกรอบการคาดการณ์  (scoping) ความก้าวหน้าการกวาดสัญญาณ 
(scanning) ของสภาพปัจจุบัน แนวโน้ม และปัจจัยขับเคลื่อน และการสร้างแผนที่ระบบ (system mapping) ที่
ได้ไปพัฒนาเพ่ิมเติมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งที่ 1 2) การระดมสมองเพ่ือปรับปรุงผลการกวาดสัญญาณ
ชีวิตคนเมืองทั้ง 7 เรื่อง ให้มีความครอบคลุมและละเอียดมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้นำกระบวนการเดียวดังกล่าวไป
ปฏิบัติจริงกับกลุ่มผู้ทีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป 3) การกลุ่มวิเคราะห์และระดับความไม่แน่นอนและผลกระทบ 4) การ
จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยขับเคลื่อน 5) การวิเคราะห์ชั้นสาเหตุ 6) การสร้างฉากทัศน์ และ 7) การติดตาม
ความก้าวหน้าในกิจกรรมสังเกตการณ์และขับเคลื ่อนเมือง (urban observatory & engagement) โดย
คณะทำงานศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (Urban Design and Development Center: UddC) 

ผลที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ สามารถกำหนดกรอบการคาดการณ์ (scope) เพ่ือระบุให้เห็นเฉพาะเรื่อง
ที่สนใจว่ามีขอบเขตการวิเคราะห์อย่างไร รวมถึงความก้าวหน้าการกวาดสัญญาณ (scanning) ของสภาพปัจจุบัน 
แนวโน้ม และปัจจัยขับเคลื่อน และแผนที่ระบบ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางในอนาคต ดังนี้  

1. ในเมืองมักจะมีจราจรที่ติดขัด และเป็นเมืองรถจักรยานยนต์ โดยพบว่า 1 ใน 3 ของการจดทะเบียน
รถใหม่เป็นรถจักรยานยนต์ อย่างไรก็ดี พบว่า สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนกว่าร้อยละ 60 มาจาก
รถจักรยานยนต์ ในปัจจุบัน ยังมีปรากฏการณ์ให้บริการรถร่วม (Ride-Hailing Service: RHS) เช่น 
Grab ที่เกิดขึ้นมาเพื่ออุดช่องว่างในการเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะ เนื่องจากในอดีตถูกผู กขาดด้วย
วินรถจักรยานยนต์ 

2. Grab ยังมีบริการด้านการขนส่งเพิ่มเติม คือ GrabBike โดยมีการใช้รถจักรยานยนต์ส่งอาหารมากข้ึน 
และมีผู้เล่นรายอื่น เช่น Lalamove เป็นต้น ส่งผลให้บริการส่งอาหารขยายมากขึ้น นอกจากนี้ Grab 
ยังมีแนวคิดจะให้ร้านอาหารหลักมาเปิดอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน เพ่ือให้ GrabBike มารับในจุดเดียวกัน ลด
การเดินทาง จะพบว่า มีคนกลุ่มหนึ่งใช้ชีวิตอยู่บนรถจักรยานยนต์นานขึ้น นอกเหนือจากกลุ่มวินรถ
จักรยานยนต์ 

3. แนวโน้มสำคัญ ด้านสังคม ประชากรเพ่ิมข้ึน และการเข้าสู่สงคมผู้สูงอายุ ด้านเทคโนโลยี การเคลื่อนที่
สีเขียว รถยนต์ไร้คนขับ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ในรถกับระบบอินเทอร์เน็ต การใช้โดรนในการขนส่ง 
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ด้านสิ่งแวดล้อม การขยายตัวของเมืองแนวราบ มลภาวะสิ่ งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ ด้านเศรษฐกิจ การขยายตัวของธุรกิจบริการขนส่ง เป็นต้น 

4. กรอบการคาดการณ์ (scope) คือ วิถีชีวิตผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ (ผู้ให้บริการ) ในกลุ่มชายขอบ กลุ่ม
มวลชน และกลุ่มล้ำสมัย 

ข้อสังเกต 

1. ควรแยกการพิจารณาระหว่าง การขนส่งสินค้า และการขนส่งคน  
2. ปรากฏการณ์รถจักรยานยนต์ตอบโจทย์อนาคตของคนในเมืองและงานของคนในภาคขนส่ง ซึ่งตอบ

ตัวมันอยู่แล้วโดยตัวมันเอง 
3. ยังไม่ตอบว่าจะเห็นทิศทางการเดินทางในอนาคตอย่างไร 
4. ประเทศที่พัฒนาแล้วจะไม่มีมอเตอร์ไซค์ในอีก 10 ปีข้างหน้าจะอย่างนี้อยู่ แต่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบ

อาจใช้ไปทำงานน้อยลงแต่ใช้ทำเป็น อาชีพมากขึ้น 
5. ผู้ให้บริการขับข่ีในอนาคตอาจจะยังเป็นผู้ชายเป็นหลัก 
6. การขนส่งสาธารณะอาจจะเป็นส่วนของการพัฒนาให้คนกลุ่มใหญ่มากที่สุด 

โดยมีบรรยากาศการจัดประชุมดังภาพที่ ภ-7 
 

 
ภาพที่ ภ- 7: การดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ครั้งท่ี 2 
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4. การประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ครั้งท่ี 3 

โครงการคนเมือง 4.0 ได้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่  3 
ระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมไม้แก้วดำเนิน จังหวัดราชบุรี มี
วัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการย่อยภายใต้โครงการคนเมือง 4.0 รวมถึงการปรับปรุงและ
สรุปภาพฉากทัศน์ การเลือกอนาคตที่พึงประสงค์ การสร้างทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ และการพยากรณ์
ย้อนกลับ และการประเมินทางเลือกยุทธศาสตร์ 

กิจกรรมในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) การปรับปรุงและสรุปฉากทัศน์ และอนาคตที่พึงประสงค์ 
(scenarios and preferable futures) 2) การสร ้างทางเล ือกเช ิงย ุทธศาสตร ์และการพยากรณ์ย ้อนกลับ 
(strategic options and back casting) และ 3) วิเคราะห์และประเมินทางเลือกยุทธศาสตร์ 

กิจกรรมนี้ นักวิจัยนำเสนอฉากทัศน์แสดงภาพการเดินทาง และให้ผู้เข้าร่วมประชุมสนทนาภาพอนาคต
ชีวิตคนเมืองในมหานครกรุงเทพ World café โดยผู้เข้าร่วมประชุมจินตนาการชีวิตของ Persona ของตนเองใน
ทุกมิติของการใช้ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับฉากทัศน์ที่นำเสนอมา ทั้งที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ให้ครอบคลุมทุกมิติ
ตามกรอบแนวคิด STEEPV ที่น่าจะเกิดขึ้นภายในช่วงปี 2040 ทั้งนี้ฉากทัศน์ชีวิตคนเมืองในด้านการเดินทาง 
กำหนดปัจจัยที่สำคัญในการพิจารณา 2 ปัจจัย คือ 1) ทิศทางการพัฒนาเมือง (พัฒนาเมืองแบบรวมศูนย์กลาง
พัฒนาเมืองในเมือง หรือแผ่ขยายออกไปชานเมือง) และ 2) รูปแบบการเดินทาง (การเดินทางแบบส่วนบุคคล หรือ
แบบขนส่งสาธารณะ) และสามารถสร้างอนาคตทางเลือก 4 ทางเลือก โดยมีผลการแสดงความคิดเห็นแต่ละฉาก
ทัศน์ของการเดินทางในอนาคต ดังภาพที ่ภ-8 และมีบรรยากาศการจัดสัมมนาดังภาพที่ ภ-9 
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วิ่งร้อยเมตร วิ่งคนละก้าว 
มุมนักวิจัย: ค่าบริการในการเรียกรถจากแอป

พลิเคชันยังมีราคาสูง รัฐยังไม่อนญุาตอย่างถูก
กฎหมาย รัฐยังสนับสนุนวินจักรยานยนต์แบบ 
location based รถจากแอปพลเิคชันและ
จักรยานยนต์รับจ้างแข่งขันกัน รัฐสนับสนุนให้ใช้
รถพลังงานไฟฟ้า แบนรถท่ีใช้น้ำมนั มีช่อง
รถจักรยานยนต์เฉพาะ 

มุมนักวิจัย: รัฐเชื่อมการขนส่งมวลชนเข้าด้วยกัน
มากขึ้น คนเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนมากขึ้น 
และใช้จักรยานยนต์รับจ้างต่อ มีทัง้ที่เรียกจากวิน
จักรยานยนต์และเรียกจากแอปพลิเคชันอุบัติเหตุ
น้อยลง เพราะเดินทางระยะสั้น 

มุม persona: คนรุ่นใหม่อยากเดนิทาง
รวดเร็ว เน้นใช้แอปพลิเคชัน เรียกรถ ผู้สูงวัยกลุ่ม
ที่เข้าไม่ถึงแอปพลิเคชัน ยังต้องพึ่งพา
จักรยานยนต์รับจ้างในการเดินทางหรือรับส่งของ 
ส่วนกลุ่มที่เข้าถึง app จะใช้แอปพลิเคชันเรยีกรถ 
สำหรับกลุ่มที่มรีายได้น้อย ยังต้องพึ่ง
จักรยานยนต์รับจ้าง เพราะค่าบรกิารถูก ส่วน
กลุ่มที่มีรายได้สูงจะใช้โดรนในการเดินทาง 

มุม persona: ใช้รถพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น คน
รวยจะใช้รถยนต์อัตโนมตัิ รัฐไม่สนใจผู้สูงอายุ ถอด
เก้าอี้ในรถสาธารณะออก 

วิ่งมาราธอน วิ่งผลัด 
มุมนักวิจัย: เดินทางเข้าในเมืองโดยใช้ drone 

taxi คนยังใช้รถส่วนตัว เพราะการใช้
จักรยานยนต์ยังมีอัตราการเกดิอุบตัิเหตสุูง ค่า
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะมีราคาสูง 
โดยเฉพาะรถไฟฟ้า ระบบขนส่งสาธารณะท้ังหมด
แข่งขันกัน การใช้รถส่วนตัวยังคงมีสัดส่วนมาก
ที่สุด 

มุมนักวิจัย: ชานเมืองมีวินจักรยานยนต์ระบบเก่า 
แต่ในเมืองเป็นวินจักรยานยนต์แบบใช้ แอปพลิเคชัน 
รถจักรยานยนต์รับจ้างให้เป็นระบบขนส่งสาธารณะ
ที่มีคุณภาพทั้งในด้านราคา การบริหารจัดการ และ
ความปลอดภัยทั ้งสำหรับผู ้ข ับขี ่และผู ้โดยสาร 
กลายเป็น feeder mode ของรถไฟฟ้า รถยนต์
ไฟฟ้าขนาดเล็กได้รับความนิยม 

มุม persona: ไม่รู้สึกปลอดภัยจากการเดินทาง
ในระยะไกล คนรุ่นใหม่จะใช้แอปพลิเคชัน เรียก
รถให้ไปส่งที่สถานีรถไฟฟ้า ผู้สูงอายุที่ใช้แอป
พลิเคชัน เรียกรถและยังใช้บริการจักรยานยนต์
รับจ้าง และอยากใหจ้ักรยานยนตม์ีที่ซ้อนท้าย 2 
ที่น่ัง (คนแก่และผู้ดูแล) คนรายไดน้้อย การ
เดินทางหลายต่อ ทำให้ตัดสินใจซือ้จักรยานยนต์ 
นอกจากน้ี ผู้ขับมอเตอร์ไซด์เป็นกลุ่มคนที่
ไว้วางใจให้ไปทำธุระใหไ้ด ้

มุม persona: app เรียกรถจะเป็นบริการที่พาไป
สถานีรถไฟฟ้า มีระบบการเดินทางที่ไว้ใจได้ คนรุ่น
ใหม่อยากมีจ ุดจอดจักรยานยนต์ และอยากเอา
จักรยานยนต์ขึ้นรถไฟฟ้าด้วย 

suburbanization (พัฒนาเมืองแบบแผ่ขยายออกไปชานเมือง) 
ภาพที่ ภ- 8: ผลการแสดงความคดิเห็นแตล่ะฉากทัศน์ของการเดินทางในอนาคต 
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ภาพที่ ภ- 9: การดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ครั้งท่ี 3 

5. การจัดเสวนาสาธารณะ “อนาคตชีวิตเมือง”  

คณะวิจัยคนเมือง 4.0 จัดเสวนาสาธารณะ “อนาคตชีวิตเมือง” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การคมนาคมขนส่ง ภาคีเครือข่ายทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ทิศทางการเดินทางในอนาคต โดยมีผลที่ได้รับจากการเสวนา ดังนี้ 

1. หลักการวางแผนระบบขนส่งระบบของเมือง จะคาดการณ์ไปในอนาคตว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
ในอนาคต ซึ่งทิศทางการพัฒนาระบบคมมนาคมขนส่ง และการเดินทางจะมีผลขึ้นกับสังคม เศรษฐกิจ 
ประชากร ในอนาคต 

2. ข้อมูลการเดินทางจากเครื่องมือที่ใช้ในการคาดการณ์ เช่น โมเดล eBUM อาจไม่น่าเชื่อถือ เพราะ
โมเดล มีอะไรไม่ชัดเจนไม่แน่นอนสูงมาก  

3. ข้อมูลอะไรก็ตามท่ีเกี่ยวกับภาครัฐมักมีความไม่แน่นอนสูงมาก 
4. การผลักดันกฎกระทรวงที่เก่ียวกับ ride hailing อาจไม่สามารถมีบทสรุปไดต้ามกำหนด  
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5. ในระยะเวลาอีก 20 ปีข้างหน้า มีโอกาสที่ยานยนต์ไร้คนขับจะมีบทบาทสำคัญในประเทศไทยสูงมาก 
และน่าจะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดีกว่าจักรยานยนต์ และที่สำคัญคือ ไม่ต้องกังวล
เรื่องท่ีจอดรถ หรือความเหนื่อยล้าในการขับ 

6. จักรยานยนต์มีต้นทุนที่สูง มีค่าแรงคนขับ แต่ยานยนต์ไร้คนขับไม่มีต้นทุนเรื่องค่าแรง ยานยนต์ไร้
คนขับจึงอาจมาแทนที่หรือแข่งขันกับวินจักรยานยนต์ได้ 

7. มีโอกาสที่จะพัฒนาวินจักรยานยนต์ให้เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และใช้ที่ตั้งวินเป็นจุดชาร์จไฟฟ้าได ้
8. บริษัทพัฒนาระบบแอปพลิเคชันมักสอบถามข้อมูลจากกลุ่มผู้ขับขี่วินจักรยายนต์ และกำลังมีการ

พัฒนาระบบแอปพลิเคชันสำหรับวินจักรยานยนต์โดยเฉพาะ แต่ปัญหาคือ คนขับวินจักรยานยนต์
อานจไม่ถนัดใช้แอปพลิเคชัน  

9. ตัวอย่างการใช้รถจักรยายนต์จากเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม คิดว่าจักรยานยนต์คือสัญลักษณ์ของ
ความล้าหลัง และกำลังมีแนวคิดยกเลิกการใช้รถจักรยานยนต์ในอนาคต 

10. เสนอแนะให้ศึกษา RHA ทั้งระบบ 
11. เสนอให้ศึกษา Wide cast และ shock ระดับโลก เพ่ือประกอบการสร้างฉากทัศน์ 
12. ต้องการทราบอนาคตการเดินทางในไทยจะเป็นอย่างไร 
13. เสนอให้คำนึงถึงหากมี paratransit / informal transit การเดินทางจะเป็นอย่างไร   
14. การเดินทางโดยรถไฟฟ้าส่วนใหญ่มักมีหลายระบบมารองรับทั้ง shuttle bus มอเตอร์ไซค์ 
15. เสนอให้คำนึงถึงคนสูงอายุ คนพิการ และการกำหนดราคาให้มีความเหมาะสม เช่น การใช้บัตรในการ

เดินทางร่วมให้เชื่อมโยงกันหมด 
16. หลายคนที่เดินทางมารถไฟฟ้าจะมีรถยนต์ และใช้รถยนต์เดินทางมาจอดเพื่อขึ้นรถไฟฟ้า มันจะทำให้

เกิดการเชื่อมโยงกับคนที่หลาย ๆ โซน เช่น โซนที่อยู่ โซนพาณิชย์ 
17. การเดินทางภายในเมืองและนอกเมืองจะเป็นอย่างไร  
18. เสนอให้มีการคำนึงถึงการเดินทางโดยจักรยาน เพราะเป็นอีกทางเลือกการเดินทางที่ช่วยตอบโจทย์

ปัญหาหลายอย่าง เช่น มีราคาถูกกว่า และไม่มีมลพิษ 

 
 

ภาพที่ ภ- 10: การดำเนินการจัดเสวนาสาธารณะ “อนาคตชีวิตเมือง”  
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ภาคผนวก ข ประชุมกลุ่มย่อย 

1. การประชุมกลุ่มย่อยเรื่องอนาคตการเดินทางคนเมือง 4.0  

การประชุมกลุ่มย่อยเรื่องอนาคตการเดินทางคนเมือง 4.0 จัดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารศศนิเวศ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมจาก 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มชายขอบ (marginal) หรือ 
กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นอาชีพ ประกอบด้วย ผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างและรับส่ง
เอกสาร  2) กลุ่มมวลชน (mass) หรือ กลุ่มใช้รถจักรยานยนต์เพื่อไปทำงาน และ 3) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) 
หรือ กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร เช่น GrabBike, LINEMAN เป็นต้น 

กระบวนการดำเนินงานของกิจกรรมในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางของ
เมืองในอนาคต ผู้วิจัยได้จำลองฉากทัศน์ 4 ฉาก ได้แก ่ฉากทัศน์ที่ 1 วิ่งร้อยเมตร (การระยะเดินทางสั้นลง เดินทาง
ภายในเมืองมากกว่าการเดินทางระหว่างเมือง-ชานเมือง) ฉากทัศน์ที่ 2 วิ่งมาราธอน (เดินทางไกลบ้านอยู่ชานเมือง
แล้วเข้ามาทำงานในเมือง) ฉากทัศน์ที่ 3 วิ่งผลัด (อยู่อาศัยชานเมืองเดินทางสะดวก ค่าเดินทางถูกลง และเดินทาง
เข้ามาทำงานในเมือง) และ ฉากทัศน์ที่ 4 วิ่งคนละก้าว (เมืองเดินได้ เมืองเดินดี ระบบเชื่อมต่ออยู่ในเมือง การ
เดินทางภายในเมืองมีความสะดวกมาก) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แสดงความคิดเห็น และเลือกฉากทัศน์
อนาคตที่พึงประสงค์ โดยผลการแสดงความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มตัวแทนที่มีต่อฉากทัศน์ และบรรยากาศการจัด
ประชุม (ภาพที ่ภ-11 ถึง ภ-12) ดังนี้  

 

ฉากทัศน์ที่ 1 ว่ิงร้อยเมตร (ระยะเดินทางสั้นลง) 

 กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มลำ้สมยั (maverick) 

ข้อดี รายได้มากข้ึน  
รับส่งผูโ้ดยสารมากขึ้น 

มีเวลาไปทำงานเสริม 
เดินทางไปสถานท่ีอื่นได้ง่าย 
ทำงานต่อวันได้มากข้ึน 
มีเวลาอยู่กับตัวเอง ชีวิตมีความสุข 
ตื่นสายขึ้น มเีวลานอนมากข้ึน 
มีเวลาออกกำลังกายตอนเช้า 
ประหยดัค่าเดินทาง 
เมื่อมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น สุขภาพจะดีขึ้น 
ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น 

รายได้มากข้ึน 

ข้อเสีย - - - รายไดล้ดลง 
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ฉากทัศน์ที่ 2 ว่ิงมาราธอน (เดินทางไกลบ้านอยู่ชานเมือง) 

 กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มลำ้สมยั (maverick) 
ข้อดี  มีโอกาสเลือกทำงานมากขึ้น (ถ้าอยู่ไกล 

เลือกทำงานท่ีบ้านมากขึ้น) 
ขนส่งสาธารณะแออัดลดลง 
อากาศดีขึ้น  

คนสั่งของออนไลน์มากขึ้น
ทำให้มีรายได้มากข้ึน 

ข้อเสีย รายได้น้อยลงตามระยะทางวิน
ที่ตั้งห่างไกลจากเมือง (คนยิ่งอยู่
ไกลเมือง ยิ่งมีคนเรียกวินเข้าเมือง
น้อยลง) 

- ไม่ใช้ระบบสาธารณูปการของเมอืง 
- ไม่มีเวลาอ้อยอิง 
- เสียเวลาเดินทางไกล 
- รถติด รอนาน เหนื่อยในการเดินทาง 
- เสียค่าเดินทางมากขึ้น ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
- เดินทางหลายต่อ 
- มีข้อจำกัดในการเดินทาง เพราะไม่ใช้
รถยนต์ส่วนตัว 

- ไม่มีเวลาพักผ่อน 
- เสียเวลาเดินทางไกล 
 

 

ฉากทัศน์ที่ 3 ว่ิงผลัด (อยู่ชานเมืองเดินทางสะดวก ค่าเดินทางถูกลง) 

 กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มลำ้สมยั (maverick) 
ข้อดี ขับข่ีบนถนนสะดวกสบาย 

รถยนต์ลดลง 
วินจักรยานยนตเ์ข้าสู่งานในระบบ 
(เข้าร่วมเป็นขนส่งสาธารณะ) 
รับเงินผ่านบตัร 
เอกสารรับรองทางการเงิน 
ใบเสร็จรายรับ รายจา่ยชัดเจน 
 

คนใช้รถส่วนตัวลดลง 
เดินทางระหว่างเมืองสะดวกและถกูข้ึน 
ใช้รถยนต์ส่วนตัวน้อยลง 
ไม่ต้องผ่อนรถ 
ระบบบริการเอื้อต่อผู้บรโิภค (มีความ
ปลอดภัยในชีวิต ไม่โดนโกงค่าจ้าง) 
วางแผนการเดินทางรายเดือนดีขึน้ 
ค่าเดินทางถูกลง ประหยัดค่าเดินทาง 
คนเดินทางมากขึ้น 
มีแหล่งธุรกิจนอกเมืองมากขึ้น เตบิโตขึ้น 
ใช้จ่ายผ่านบัตรใบเดียวเพิ่มขึ้น 
มลพิษน้อยลงเพราะใช้ขนส่งสาธารณะ 

 

ข้อเสีย  เดินทางไกล 
ต้องเปลี่ยนรูปบบการขนส่ง 
คนจะเยอะมากขึ้น จะเบยีดกันมากกว่าเดิม 
(ใน BTS – MRT) 

-  
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ฉากทัศน์ที่ 4 ว่ิงคนละก้าว (เมืองเดินได้ เมืองเดินดี ระบบเชื่อมต่ออยู่ในเมือง) 

 กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มลำ้สมยั (maverick) 
ข้อดี มีจักรยานยนต์ไร้คนขับ 

ย้ายระบบวินจักรยานยนต์ออกไป
นอกเมือง 

มลภาวะในเมืองลดลง  
ชีวิตดีขึ้นแปรผันตามกับเมืองที่ดีขึ้น  
คนสุขภาพดีขึ้น เพราะเดินกับปั่นจักรยาน 
มีเวลาอยู่กับตัวเองและครอบครัวมากขึ้น 
ค่าเดินทางระหว่างเมืองราคาถูกลง 
ประหยดัเวลาในแต่ละวัน 
เกิดอุบัติเหตุจากจักรยานยนต์น้อยลง 

 

ข้อเสีย ขาดรายได้ คนใช้วินจักรยานยนต์
รับจ้างน้อย 

- ใช้รถส่วนตัวในเมืองลำบาก 
 

-  

 

ภาพที่ ภ- 11: โฉมหน้าของรถจักรยานยนต์ในอนาคตที่ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือก 

  
ภาพที่ ภ- 12: การดำเนินการประชุมกลุ่มย่อยเรื่องอนาคตการเดินทางคนเมือง 4.0 
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2. การร่วมสังเกตการณ์ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปักเปลี่ยนเมือง (Pin your point, Point your 
pain)  

คณะผู้วิจัยเข้าร่วมสังเกตการณ์แนวความคิดของการเดินทาง ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปักเปลี่ยน
เมือง (Pin your point, Point your pain) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 
พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยบรรยากาศภายในงานมีผู ้เข้าร่วมการสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ผู้สนใจทั่วไปโดยมีผลการเสนอข้อคิดเห็นและแนวความคิดความคิดเกี่ยวกับการเดินทางดังนี้  

1. "วิน" เป็นอัศวิน ช่วยชีวิตในการเดินทางให้ไปทันเวลาในชั่วโมงเร่งด่วน 
2. วินจักรยานยนต์รับจ้างเป็นหูเป็นตาในการเดินทาง เช่น ช่วยแนะนำเส้นทางที่เหมาะสมมากกว่าตามที่ 

GPS แนะนำ หรือ บอกตำแหน่งเกิดอุบัติเหตุ ช่วงที่มีการปิดถนน 
3. วินช่วยเป็นกระบอกเสียงในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลแทนคนอื่น เช่น เป็นตัวแทนทางการเมือง 

เป็นผู้ผ่านมาพบเห็นเหตุการณ์ท่ีผิดปกติภายในสังคมแล้วช่วยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลจัดการ 
เช่น แจ้งกู้ภัย แจ้งคนส่งโรงพยาบาล แจ้งจับสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษ เป็นต้น 

4. ในช่วงระหว่างการเดินทางสามารถทำกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมได้ เช่น อ่านหนังสือ ฟังเพลง อ่านอีเมล
ทำงานผ่านมือถือได้ 

5. ด้วยสภาพปัญหาการจราจรที่ติดขัด ทำให้ผู้คนอยากใช้เวลาในที่ทำงานมากกว่าอยู่บ้าน หรือต้องการ
ใช้เวลาอยู่ที่ทำงานรอจนรถหายติด จึงเดินทางกลับบ้าน 

6. เส้นทางการเดินทางของแต่ละคนที่ใช้เป็นประจำ สามารถบ่งชี้ความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของย่านถิ่นที่
อยู่อาศัยในย่านนั้นได้ และเส้นทางบนท้องถนนที่มี landmark จะช่วยสร้าง sense of place ว่าถึง
ย่านบ้านตนเองแล้ว 

7. บางท่านคิดว่าการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์เป็นการพักผ่อน และสร้างความผ่อนคลายในช่วง
กลางคืน มากกว่าตอนเช้า สาย บ่าย เย็น เพราะอากาศร้อน และรถติด  

8. บางท่านคิดว่าการใช้ชีวิตบนท้องถนนที่มีรถติดมาก ทำให้รู้สึกว่าถนนเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่เขาใช้เวลา
อยู่ด้วยมากกว่าการอยู่บ้านฃ 

9. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างต้องการพ้ืนที่สาธารณะใกล้วินที่ทำงาน สำหรับการพักผ่อนรอลูกค้า 
10. สะพานกลับรถในเมืองส่งเสริมเฉพาะการเดินทางโดยรถยนต์ ยังขาดพื้นที่กลับรถที่ปลอดภัยสำหรับ

ยานยนต์สองล้อ อย่างรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถผู้พิการ หรือทางคนเดินข้าม 
11. ปัจจุบันสถานที่ราชการให้ความสำคัญกับทางคนพิการ ทางลาด บ้างแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครอบคลุม

กับพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ตามท้องถนน เช่น บริเวณป้ายรถประจำทาง ควรมีสัญญาณให้คนพิการกด
เพื่อให้ใช้งานได้ คนขับรถประจำทางจะได้ทราบว่ากำลังมีผู้พิการนั่งรถเข็นต้องการขึ้นรถประจำทาง 
จะได้จอดใกล้ ๆ ฟุตบาท หรือรัฐควรปรับปรุงให้สถานีรถไฟฟ้าและรถขนส่งสาธารณะทุกประเภท ให้
มีทางลาดสำหรับรถเข็นคนพิการให้ใช้ได้อย่างสะดวก  
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12. พื้นที่สาธารณะบางส่วนอย่างทางเดินเท้ากลายเป็นพื้นที่กลายพันธุ์สำหรับรถจักรยานยนต์ จึงควรมี
มาตรการเข้มงวดในการควบคุมดูแล ไม่ให้มีการขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้า และเพ่ิมโทษกรณีฝ่าฝืน 

13. เสนอให้มีการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ เช่น พื้นที่ว่างใต้ทางด่วน พื้นที่ว่างใกล้สี่แยกเป็นที่นั่งพักผ่อน
สำหรับผู้บริการและผู้ใช้งานขนส่งสาธารณะ 

14. เสนอให้มีการขอแบ่งปันพื้นที่สำหรับที่จอดรถหรือจุดรับส่งคนขึ้นวินจักรยานยนต์ เพื่อความเป็น
ระเบียบและปลอดภัยของผู้ใช้ถนน และทางเดินเท้า 

สรุปผลจากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมการสัมมนา 

1. ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะในปัจจุบัน 

ข้อคิดเห็น: ยังไม่สามารถพาผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางได้ภายในครั้งเดียว ผู้โดยสารต้องต่อรถสอง
แถว รถเมล์ จักรยานยนต์ หรือปั่นจักรยาน เพ่ือไปยังจุดหมายปลายทาง  

2 ท่านคิดว่า รถจักรยานยนต์รับจ้างมีบทบาทอย่างไรในระบบขนส่งสาธารณะ 

ข้อคิดเห็น:   ช่วยให้การเดินทางในชั ่วโมงเร่งด่วนได้ดี  แต่มีจำนวนน้อยไป และบางคันราคาสูงเกิน
มาตรฐาน หรือออกนอกเส้นทางแล้วคิดราคาไม่ตามมาตรฐาน 

3 ท่านคิดเห็นอย่างไรกับบริการรถส่วนบุคคลร่วมเดินทาง เช่น GrabBike 

ข้อคิดเห็น:   ส่วนใหญ่คิดว่าเป็นบริการที่ดี แต่ยังใช้แอปพลิเคชันไม่เป็นหรือคล่อง รวมทั้งบริการยังไม่
ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ บางจุดหมายปลายทางใม่อยู่ในเขตบริการ หรือ ไม่มีคนขับ Grab ใน
พ้ืนที่ที่อยู่ 

4 ท่านคิดว่าอนาคตการเดินทางในกรุงเทพและปริมณฑลจะเป็นอย่างไร 

ข้อคิดเห็น:   รถน่าจะติดมากกว่าเดิม ผู้คนใช้รถยนต์ส่วนตัวสะดวกกว่า สะอาดกว่า ไปไหนก็ได้ ไม่ต้อง
กังวลเรื่องคนขับ บางคนอาจเปลี่ยนที่ทำงานมาหาที่ทำงานใกล้บ้าน หรือมีที่จอดรถตามห้าง
หรือตามวัดมากขึ้นรวมทั้งลานจอดรถอาจจะมีบทบาทที่หลากหลายมากขึ้น  เช่น มีการขาย
ของ มีการทำเป็นศิลปกรรมบางช่วงเวลา หรืออาจมีที่จอดรถแนวตั้งมากขึ้น แต่อยากให้มี
การคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เช่นการพัฒนาเส้นทางเดินทางให้มีการปลูกผัก
สวนครัว หรือพืชลดโลกร้อนระหว่างทางมากขึ้น 

5 ท่านอยากให้ภาครัฐดำเนินการอย่างไรเพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 

ข้อคิดเห็น:   ต้องการให้ปรับปรุงที่จอดรถ ป้ายรถประจำทาง ทางข้าม สะพานลอย ให้สวยงามปลอดภัย 
เช่น ตกแต่งไฟ หรืองานศิลปะตามสะพานลอย ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะย่าน เหมือนไต้หวัน 
สิงคโปร์ หรือการพัฒนา เส้นทางรถจักรยานขนานทางหรือรางรถไฟฟ้า (rail bike) 
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6. ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการขับข่ีรถมอเตอร์ไซค์บนทางเท้า              

ข้อคิดเห็น:  ไม่เห็นด้วย เพราะอันตราย และพ้ืนผิวฟุตบาททรุดตัว 

7. ท่านคิดเห็นอย่างไรกับบริการรับส่งอาหารที่จอดรออยู่เป็นจำนวนมากหน้าร้านอาหาร 

ข้อคิดเห็น:  คิดว่าเกิดความสะดวกดี แต่ไม่ควรอยู่บนทางเท้า ควรไปอยู่ที่จอดรถของแต่ละร้านหรือตาม
ซอย 

โดยมีบรรยากาศการร่วมสังเกตการณ์ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการปักเปลี่ยนเมือง (Pin your point, Point your 
pain) ดังภาพที ่ภ-13 

  
 

ภาพที่ ภ- 13: การร่วมสังเกตการณ์ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการปักเปลี่ยนเมือง (Pin your point, Point your pain) 
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ภาคผนวก ค แบบสอบถามกลุ่มเป้าหมาย 

ตัวอย่างแบบสอบถามสำหรับกลุ่มเปาหมาย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 

1. ท่านใช้เวลาเดินทางไปไหน อย่างไร และนานเทา่ไหร่ในแตล่ะวันของสัปดาห์   

กิจกรรม จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์  อาทิตย ์
        

        

2. ใน 1 วัน ชีวิตของท่านเป็นอย่างไร 
เวลา กิจกรรม 

ทำอะไร/กับใคร 
สถานที่ วิธีการเดินทาง ความคิด/อารมณ์/

ความรู้สึก 
+/- 

     

     

 
ส่วนที่ 2 ชีวิตในอนาคต (พ.ศ. 2583) 
ฉากทัศน์ที่ 1 วิ่ง 100 เมตร 
1. ท่านใช้เวลาเดินทางไปไหน อย่างไร และนานเทา่ไหร่ในแตล่ะวันของสัปดาห์   

กิจกรรม จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์  อาทิตย ์
        

        

2. ใน 1 วัน ชีวิตของท่านเป็นอย่างไร 
เวลา กิจกรรม 

ทำอะไร/กับใคร 
สถานที่ วิธีการเดินทาง ความคิด/อารมณ์/

ความรู้สึก +/- 
     

     

ฉากทัศน์ที่ 2: วิง่มาราทอน 
1. ท่านใช้เวลาเดินทางไปไหน อย่างไร และนานเทา่ไหร่ในแตล่ะวันของสัปดาห์   

กิจกรรม จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์  อาทิตย ์
        

        

2. ใน 1 วัน ชีวิตของท่านเป็นอย่างไร 
เวลา กิจกรรม 

ทำอะไร/กับใคร 
สถานที่ วิธีการเดินทาง ความคิด/อารมณ์/

ความรู้สึก +/- 
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ฉากทัศน์ที่ 3:  วิ่งผลัด 
1. ท่านใช้เวลาเดินทางไปไหน อย่างไร และนานเทา่ไหร่ในแตล่ะวันของสัปดาห์   

กิจกรรม จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์  อาทิตย ์
        

        

2. ใน 1 วัน ชีวิตของท่านเป็นอย่างไร 

เวลา กิจกรรม 
ทำอะไร/กับใคร 

สถานที่ วิธีการเดินทาง ความคิด/อารมณ์/
ความรู้สึก +/- 

     

     

ฉากทัศน์ที่ 4:  วิ่งคนละก้าว 
1. ท่านใช้เวลาเดินทางไปไหน อย่างไร และนานเทา่ไหร่ในแตล่ะวันของสัปดาห์   

กิจกรรม จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์  อาทิตย ์
        

        

2. ใน 1 วัน ชีวิตของท่านเป็นอย่างไร 

เวลา กิจกรรม 
ทำอะไร/กับใคร 

สถานที่ วิธีการเดินทาง ความคิด/อารมณ์/
ความรู้สึก 

+/- 
     

     

ส่วนที่ 3 อนาคตการเดินทางที่ต้องการ 
1. โปรดเลือกฉากทัศน์อนาคตการเดินทางที่ทา่นพึงพอใจมากที่สุด พร้อมอธิบายเหตุผล 
.......... ฉากทัศน์ที่ 1: วิ่ง 100 เมตร  
...........ฉากทัศน์ที่ 2: วิ่งมาราทอน 
...........ฉากทัศน์ที่ 3: วิ่งผลัด 
...........ฉากทัศน์ที่ 4: วิ่งคนละก้าว 
เหตุผลที่ชอบ  
........................................................................................................................................................ 
2. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
........................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 

ชื่อ....................................................................................อายุ....................................................................... 
อาชีพ...............................................................................สถานที่ทำงาน....................................................... 
ที่อยู่.................................................................................อาศัยอยู่กับ............................................................ 
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ผลสรุปแบบสอบถามคนใช้รถจักรยานยนต์ 
ผู้ขับข่ีวินจักรยานยนต์ คนที่ 1  

1. ชีวิตในปัจจุบัน 
เพศหญิง ปัจจุบันอายุ 40 ปี อาศัยอยู่กับแฟนในย่านตลิ่งชัน มีอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่วิน

ถนนงามวงศ์วาน 54 แยก 5 ใช้รถจักรยานยนต์ทำงานทุกวัน  ส่วนใหญ่ใช้รับส่งผู้โดยสารตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์
ทำงานประมาณวันละ 12 ชั่วโมง ในขณะเดียวกันจะรับส่งของร่วมด้วย ประมาณ 7 ชั่วโมง แต่วันอาทิตย์จะ
ทำงานแค่รับ-ส่งผู้โดยสารเพียงอย่างเดียวประมาณ 8 ชั่วโมง ทุกวันจะใช้รถจักรยานยนต์ไปซื้อของหรืออาหาร
ประมาณวันละ 1 ชั่วโมง ตื่นตั้งแต่ 05.00 น. เพ่ือสวดมนต์ทำสมาธิก่อนออกไปทำงาน และทำงานตั้งแต่ 6.30 น.-
21.00 น. โดยออกมารับส่งผู้โดยสารช่วงเช้าในย่านจตุจักร ช่วงสายถึงเที่ยงจะวิ่งรับรับส่งของในย่านงามวงศ์วาน 
สำหรับช่วงเย็นจะวิ่งรถในย่านจรัญสนิทวงศ์เพื่อกลับบ้านได้สะดวกและเลิกงานเวลา 21.00 น.  และคิดว่าทุกวัน
จะมีหน้าที่รับส่งลูกค้าและสินค้าเพ่ือหารายได้ แม้ว่าระหว่างวันจะรู้สึกเหนื่อยก็ตาม  
2. ชีวิตในอนาคต  
ฉากทัศน์ที่ 1 ว่ิงร้อยเมตร  

ในวัย 60 ปี จะย้ายมาประจำวินในตัวเมืองอย่างเขตปทุมวัน และใช้เวลาทำงานน้อยลง คือ เริ่มทำงาน
ตั้งแต่ 9.00 – 15.00 น. ออกมาทำงานช้าขึ้น มีเวลาพักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์มากขึ้น และมีเวลาช่วงสุดสัปดาห์ไป
เที่ยวได้อย่างน้อยวันละ 2 ชั่วโมง วันจันทร์ถึงวันศุกร์จะใช้เวลาขับขี่รถจักรยานยนต์ไปทำงานตอน 09.00น. เช้า 
โดยใช้เวลาเดินทางจากบ้านที่จรัญสนิทวงศ์มาปทุมวัน 45 นาท ีจะทำงานขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแค่ 4 ชั่วโมง 
และจะใช้เวลาเดินทางกลับบ้าน 30 นาท ีและคิดว่าการทำงานขี่รถรับส่งผู้โดยสารยังคงเหนื่อยเหมือนเดิม  
ฉากทัศน์ที่ 2 ว่ิงมาราธอน 

ในวัย 60 ปี จะย้ายมาประจำวินในตัวเมืองอย่างเขตปทุมวัน ทำงานขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแค่ 4 
ชั่วโมง และขับขี่ไปซื้อของซื้ออาหาร ทุกวันวันละ 1 ชั่วโมง หยุดทำงานวันเสาร์อาทิตย์ แต่จะเริ่มงานตั้งแต่ 8.00 
– 15.00 น.จะทำงานเร็วขึ้นกว่าการฉากวิ่งร้อยเมตร 
ฉากทัศน์ที่ 3 ว่ิงผลัด 

ในวัย 60 ปี จะย้ายมาประจำวินในตัวเมืองอย่างเขตปทุมวัน ทำงานขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแค่ 4 
ชั่วโมง ใช้เวลาขับรถจากบ้านไปวินที่ทำงาน 1 ชั่วโมง แต่จะเริ่มทำงานตั้งแต่ 8.00 – 15.00 น.จะมีช่วงเวลาทำงาน
เหมือนฉากวิ่งมาราธอน 
ฉากทัศน์ที่ 4 ว่ิงคนละก้าว 

(ไม่เขียน) 
3. อนาคตการเดินทางท่ีต้องการ  

ฉากที ่1 วิ่งร้อยเมตร เนื่องจาก “รายได้ยังคงที่”  
4. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

อยากให้ระบบวินจักรยานยนต์รับจ้างเป็นบริการขนส่งสาธารณะและเข้าสู่ระบบเดียวกับรถไฟฟ้า 
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ผู้ขับข่ีวินจักรยานยนต์ คนที ่2  

1. ชีวิตในปัจจุบัน 

เพศชาย ปัจจุบันอายุ 45 ปี อาศัยอยู่กับลูก มีอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างพักอยู่ตลาดบางปลากด  
ใช้รถจักรยานยนต์ทำงานทุกวันย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ส่วนใหญ่ใช้รับส่งผู้โดยสารตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ทำงาน
ประมาณวันละ 13 ชั่วโมง ในขณะเดียวกันวันจันทร์ถึงศุกร์จะรับส่งของร่วมด้วย ประมาณครึ่งชั ่วโมงถึงหนึ่ง
ชั่วโมง แต่วันอาทิตย์จะทำงานแค่รับ-ส่งผู้โดยสารเพียงอย่างเดียวประมาณ 8 ชั่วโมง ทั้งนี้ในทุก ๆ วันจันทร์ถึง
ศุกร์จะใช้รถจักรยานยนต์ไปรับลูกที่โรงเรียนวันละครึ่งชั่วโมง ตื่นตั้งแต่ 04.30 น. และทำงานตั้งแต่ 05.15 น.-
22.00 น. โดยใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปที่วินประมาณ 5 นาท ีช่วงเช้าจะรับส่งผู้โดยสารช่วงเช้าในย่านอนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ ราชปรารภ  ช่วง 15.00-15.30 น. จะไปรับลูกที่โรงเรียน แล้วกลับมาวิ่งรถในย่านอนุสาวรีย์เลิกงาน
เวลา 22.00 น. ทั้งนี้ในช่วงเช้าจะยังคงรู้สึกสดชื่น แต่ช่วงกลางคืนจะเริ่มรู้สึกเหนื่อย   
2. ชีวิตในอนาคต  
ฉากทัศน์ที่ 1 ว่ิงร้อยเมตร  

ในวัย 63 ปี จะเปลี่ยนมาขับขี่รับจ้างอิสระ แต่ยังคงทำงานย่านราชปรารภ และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และ
ใช้เวลาทำงานน้อยลง คือ เริ่มทำงานตั้งแต่ 5.30 – 20.00 น. ออกมาทำงานช่วงเวลาเดิม มีเวลาหยุดวันเสาร์
อาทิตย์มากขึ้น ประมาณวันละ 30 นาที  จันทร์ถึงวันศุกร์ทำงานลดลงจาก 13 ชั่วโมงเหลือประมาณ 8 ชั่วโมง  
และจะใช้เวลาเดินทางกลับบ้าน 30 นาท ีและคิดว่าบางทีอาจไม่ขับขี่รถจักรยานยนต์ต่อแล้ว   
ฉากทัศน์ที่ 2 ว่ิงมาราธอน 

ในวัย 63 ปี จะอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และลดเวลาทำงานจาก 13 
ชั่วโมงเหลือเพียง 4 ชั่วโมง นอกนั้นจะใช้จักรยานยนต์เพื่อไปรับหลานเป็นเวลา 30 นาที และขับขี่ไปซื้อของซื้อ
อาหาร ทุกวันวันละ 2 ชั ่วโมง หยุดทำงานวันเสาร์อาทิตย์ แต่จะเริ ่มงานตั ้งแต่ 05.30 – 15.00 น.จะใช้ทั้ง
รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนตัว โดยใช้รถยนต์ส่วนตัวเมื่อต้องเดินทางไปประชุม และต้องการสวัสดิการจากรัฐ
หลังเกษียณ ชีวิตในฉากนี้มีความสุขดีมาก ๆ  
ฉากทัศน์ที่ 3 ว่ิงผลัด 

ในวัย 63 ปี จะอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยออกมาทำงานตั้งแต่ 
6.00 – 19.00 น. ระหว่างวันจะวิ่งรับส่งผู้โดยสารเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน คือ เวลา 6.00-9.00 น. และเวลา 17.00- 
19.00 น. นอกนั้นจะใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อไปประชุมและรับหลาน และขับขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของ ซื้ออาหาร 
ทุกวันวันละ 2 ชั่วโมง หยุดทำงานวันเสาร์อาทิตย์ ชีวิตในฉากนี้มีความสุขดีมาก ๆ 
ฉากทัศน์ที่ 4 ว่ิงคนละก้าว 

ในวัย 63 ปี *ไม่ทำอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง แต่ทำงานที่สมาคมวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่06.00 
-15.00 น. และหยุดทำงานวันเสาร์อาทิตย์ วันจันทร์ถึงศุกร์จะเดินทางออกมาทำงานโดยการนั่งรถไฟฟ้าไปสมาคม
ตั้งแต่เวลา 6.00 น. และกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนตอน 15.00 น. จากนั้นขับรถจักรยานยนต์จากบ้านไปรับหลานที่
โรงเรียน ตั้งแต่เวลา 15.30 -16.30 น. จึงกลับมาบ้าน ทำให้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น ชีวิตในฉากนี้มีความสุขดีมาก ๆ 
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3. อนาคตการเดินทางท่ีต้องการ  
ฉากที ่4 วิ่งคนละก้าว เนื่องจาก การเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะสมบูรณ์ สะดวกสบายในการเดินทาง 

ใช้บัตรเดียวกับทุกระบบ   
4. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

- อยากให้รัฐสนับสนุน รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในราคาถูก และมีราคาซ่อมบำรุงที่ย่อมเยา 
- มีสวัสดิการแห่งรัฐ ประกันสังคม บำนาญ หลังเกษียณ 
- ใช้ระบบขนส่งมวลชนของประเทศ ต้องเป็นของประเทศเท่านั้น 
- ให้ส่งเสริม มรรยาท จริยกรรม ในสังคมให้มาก 
- สนับสนุนสมาคมวิชาชีพรับจ้างสาธารณะ  

 
ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ส่งของ คนที ่1  

1. ชีวิตในปัจจุบัน 
เพศชาย ปัจจุบันอายุ 31 ปี ทำอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์ออนไลน์ส่งของทั่วกรุงเทพฯ ทำงานวันละ 7 

ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกทำงานส่งของออนไลน์เวลา 8.30 -10.00 น. แล้วกลับมาเล่นกับลูกที่บ้าน 10.00-
11.00 น. จากนั้นช่วงที่ 2 ทำงานเวลา 11.00-16.00 น. 
2. ชีวิตในอนาคต  
ฉากทัศน์ที่ 1 ว่ิงร้อยเมตร  

ในวัย 51ปี จะเปลี่ยนมาทำงานที่บ้าน ใช้รถจักรยานยนต์แค่ออกมาทานอาหารช่วงเที่ยง แต่จะขับขี่
รถจักรยานยนต์ส่งของแค่วันเสาร์ – อาทิตย์ วันละ 4 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. ชีวิตช่วงนี้สบายใจ สด
ชื่นกว่าเดิม  
ฉากทัศน์ที่ 2 ว่ิงมาราธอน 
ในวัย 51 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งของตั้งแต่เวลา 8.00 -12.00 น. ช่วงบ่ายทำงานที่บ้าน รู้สึกสะดวกดี 
ฉากทัศน์ที่ 3 ว่ิงผลัด 

ในวัย 51 ปี ทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์ มีชั่วโมงทำงานไม่แน่นอน แต่น่าจะใช้เวลาทำงานน้อยลง เนื่องจาก
คนมีการใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น วันเสาร์อาทิตย์อาจออกไปขับขี่รถจักรยานยนต์รับส่งสินค้าบ้าง   
ฉากทัศน์ที่ 4 ว่ิงคนละก้าว 

ในวัย 51 ปี ทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์ มีชั่วโมงทำงานไม่แน่นอน แต่น่าจะใช้เวลาทำงานน้อยลง เนื่องจาก
คนมีการใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น วันเสาร์อาทิตย์อาจออกไปขับขี่รถจักรยานยนต์รับส่งสินค้าบ้าง  (เหมือนเดิม) 
3. อนาคตการเดินทางท่ีต้องการ  
ฉากที่ 1 ว่ิงร้อยเมตร เนื่องจากรายได้ดีขึ้น แต่อาจดูวุ่นวายนิดหน่อย   
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ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ส่งของ คนที ่2  

1. ชีวิตในปัจจุบัน 

เพศชาย ปัจจุบันอายุ 39 ปี ทำอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์ออนไลน์ส่งของทั่วทุกที่ที่กดรับงานได้ ทำงานวันละ 
6 ชั่วโมง ตื่นตั้งแต่ 07.00 น. มีเวลาจัดการชีวิตส่วนตัวค่อนข้างมากในช่วงเช้า จากนั้นเริ ่มงานส่งสินค้า
ออนไลน์ตั้งแต่เวลา 11.00 -17.30 น. และไปรับแฟนตอนเย็น ชีวิตมีความสุขดี แต่ช่วงเวลาทำงานก็ให้กำลังใจ
ตนเองไปด้วย   

2. ชีวิตในอนาคต  

ฉากทัศน์ที่ 1 ว่ิงร้อยเมตร  

ในวัย 51ปี ขับรถจักรยานยนต์ส่งสินค้าออนไลน์ วันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -13.00 น. ประมาณ
วันละ 4 ชั่วโมง และขับไปรับแฟน 15 นาท ี มีเวลาพักผ่อน ไปดูหนังมีความสุข สบายใจดี 

ฉากทัศน์ที่ 2 ว่ิงมาราธอน 

ในวัย 51 ปี ใช้ชีวิตคล้ายเดิม แต่อาจทำงานน้อยลง แต่เริ่มงานเวลา 13.00 น. 

ฉากทัศน์ที ่3 ว่ิงผลัด 

ในวัย 51 ปี ทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์ มีชั่วโมงทำงานน้อยลงเหลือ 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 11.00-13.00 น. 
และเลือกที่จะรับงานเฉพาะที่อยู่ใกล่ที่พักอาศัย  

ฉากทัศน์ที่ 4 ว่ิงคนละก้าว 

ในวัย 51 ปี ใช้ชีวิตคล้ายเดิม แต่อาจทำงานน้อยลง ต้องการพักผ่อนเยอะ ๆ  

3. อนาคตการเดินทางท่ีต้องการ  

ฉากที ่1 ว่ิงร้อยเมตร เนื่องจากรายได้ดี มีช่องทางทำงานสร้างรายได้หลายทาง สามารถไปสถานที่สำคัญ 
หลายแห่งได้ในแต่ละวันได ้แต่อาจดูวุ่นวายนิดหน่อย  

4. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

อยากให้ทุกคนเคารพและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดมากกว่านี้ 
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ผู้ใช้บริการจักรยานยนต์มาทำงาน คนที่ 1  

1. ชีวิตในปัจจุบัน 

เพศหญิง ปัจจุบันอายุ 29 ปี ทำอาชีพพนักงานบริษัท อาศัยคอนโด ย่านท่าพระ ถนนวิทยุ ใช้ชีวิตอยู่คน
เดียว ตื่น 7.30 น. เรียกบริการ GrabBike เวลา 8.00 น. รอประมาณ 15 นาที รถจะมารับและไปทำงาน ช่วงเย็น
แฟนจะขี่จักรยานยนต์มารับไปส่งที่คอนโด ช่วงที่นั่งรถจักรยานยนต์จะรู้สึกอ่อนเพลีย เนื่องจากบรรยากาศรถติด 
และอากาศไม่ด ีฝุ่นเยอะ 

2. ชีวิตในอนาคต  

ฉากทัศน์ที่ 1 ว่ิงร้อยเมตร  

ในวัย 49 ปี เน้นการเดินทางไปทำงานด้วยการปั่นจักรยาน เพราะย้ายไปอยู่ในเมืองย่านสาทรใกล้ที่
ทำงาน ช่วงเช้าจะมีเวลาส่วนตัวออกกำลังกาย ทานอาหารเช้า และเช็คอีเมลล์ได้มากขึ้น เวลา 8.15-8.30 น. จะ
ปั่นจักรยานไปทำงาน ความรู้สึกจะสดชื่น เนื่องจากมีเวลาพักผ่อน ออกกำลังกายตอนเช้ามากขึ้น ช่วงบ่ายจะ
เดินทางโดยใช้ Pod 2 บุคคล เดินทางไปพบลูกค้าในย่านตัวเมือง ตกเย็นหลังเลิกงาน ทางไปพบเพื่อนด้วยการนั่ง 
Pod เช่นเดิม และกลับมาเอาจักรยานปั่นกลับบ้าน  

ฉากทัศน์ที่ 2 ว่ิงมาราธอน 

ในวัย 49 ปี ซื้อบ้านชานเมืองอยู่กับครอบครัวแถวแจ้งวัฒนะ เดินทางด้วยรถไฟฟ้าเป็นหลัก โดยใช้เวลา
ไปทำงานประมาณ 30 นาที ไปพบลูกค้า ประมาณ 15 นาที และไปซื้อของ 10 นาที ช่วงเช้าที่ตื่นนอนมาจะปั่น
จักรยานไปวิ่งออกกำลังที่สวนสาธารณะ เวลา 9.00-13.00 น.จะทำงานที่บ้าน ช่วงบ่ายและเย็นจะไปพบลูกค้าและ
เพ่ือนด้วย Pod ส่วนบุคคล และเดินทางกลับบ้านด้วยยรถไฟฟ้า 

ฉากทัศน์ที่ 3 ว่ิงผลัด 

ในวัย 49 ปี ซื้อบ้านชานเมืองอยู่กับครอบครัวแถวแจ้งวัฒนะ ทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์ ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาท ีด้วยการใช้รถจักรยานยนต์ไปต่อรถไฟฟ้า ทำงานที่บ้านมากขึ้น  

ฉากทัศน์ที่ 4 ว่ิงคนละก้าว 

ในวัย 49 ปี ใช้ชีวิตในเมืองย่านสาทร ใกล้ที่ทำงาน ใช้เวลาเดินทางไปทำงานและไปซื้อของ ด้วยการเดิน
เท้า ประมาณ 15 นาที  เสาร์อาทิตย์ไปนอกเมืองภายในเวลา 30 นาที ใช้ App Walk สั่งอาหารมาทานข้าวที่
ทำงาน 

3. อนาคตการเดินทางท่ีต้องการ  

ฉากที่ 4 วิ่งคนละก้าว เนื่องจากบรรยากาศในเมืองน่าอยู่ขึ ้น ปัญหาฝุ่นเบาบางลง การเดินหรือปั่น
จักรยานทำให้คนเมืองมีสุขภาพดีขึ้น การที่ลดติดน้อยลงคนจะผ่อนคลายมากขึ้น สุขภาพจิตดีขึ้น และการเดินทาง
ดีขึ้นจะกระตุ้นเศรษฐกิจดีขึ้น  
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ผู้ใช้บริการจักรยานยนต์มาทำงาน คนที่ 2  

1. ชีวิตในปัจจุบัน 

เพศหญิง ปัจจุบันอายุ 35 ปี บ้านอยู่หนองแขม ทำงานจันทร์ ถึง วันศุกร์ ใช้เวลาเดินทางจากบ้านมาขึ้น
รถโดยสารประจำทาง ประมาณ 10 นาที ใช้บริการวินรถจักรยานยนต์จากสถานีรถไฟฟ้ามาที่ทำงานประมาณ 5 
นาที วันทำงานจะออกจากบ้าน 7.00 น.มาขึ้นรถโดยสารประจำทาง/รถตู้/Taxi/รถไฟฟ้า เวลา 8.25 น.ถึงสถานี
รถไฟฟ้าหลักสอง 8.55 น.ถึงสถานีสามย่าน แล้วเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างมาที่ทำงาน ระหว่างการเดินทางรอ
รถนาน ร้อน รู้สึกแย่ เมื่อถึงรถไฟฟ้าจะดีขึ้น แต่จะหัวฟูเมื่อต้องนั่งซ้อนรถจักรยานยนต์ ตอนเย็นจึงเลือกเดินทาง
กลับด้วย Taxi 

2. ชีวิตในอนาคต  

ฉากทัศน์ที่ 1 ว่ิงร้อยเมตร  

ในวัย 55 ปี ที่ทำงานหลักมีนโยบายไม่ต้องมาทำงานทุกวัน ให้ทำงานที่บ้านได ้และมีธุรกิจส่วนตัวทำงาน
แค่เสาร์อาทิตย์ที่บ้านไม่ต้องเดินทาง หากจะไปไหนก็จ้างรถกอล์ฟรายเดือนมารับส่งที่บ้าน ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 15 นาทีไปรถไฟฟ้า ไปทำงานหลักตั้งแต ่8.00-17.00 น.  

ฉากทัศน์ที่ 2 ว่ิงมาราธอน 

ในวัย 55 ปี ไม่ต้องมาทำงานทุกวัน ช่วงที่เข้ามาทำงาน จะเช่าห้องใกล้ที่ทำงาน ขับรถมาสถานีรถไฟฟ้า 
ขึ้นรถไฟฟ้ามาทำงาน และใช้บริการรถ taxi ไปทำธุระภายในเมือง 

ฉากทัศน์ที่ 3 ว่ิงผลัด 

-  

ฉากทัศน์ที่ 4 ว่ิงคนละก้าว 

- 

3. อนาคตการเดินทางท่ีต้องการ  

ฉากที ่4 วิ่งคนละก้าว  

4. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

- ให้แก้ไขปัญหาจราจรติดขัด และเก็บเงินเข้าเมือง 
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ผู้ใช้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาทำงาน คนที ่1  

1. ชีวิตในปัจจุบัน 
เพศชาย ปัจจุบันอายุ 26 ปี บ้านอยู่คลองสาน กับครอบครัว ทำงานจันทร์ ถึง วันเสาร์ ใช้เวลาเดินทาง

จากบ้านมาออฟฟิส ประมาณ 20 นาที จากออฟฟิศกลับบ้าน 30 นาที ตื่นนอนเวลา 8.30 ขับขี่รถจักรยานยนต์
ส่วนบุคคลมาทำงานเวลา 9.20 น. ถึงออฟฟิสเวลา 10.00 น. ช่วงพักกลางวันเดินทางทานข้าว ช่วงเย็นก่อนกลับ
บ้านขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลไปทำธุระก่อนกลับบ้าน 
2. ชีวิตในอนาคต  
ฉากทัศน์ที่ 1 ว่ิงร้อยเมตร  

ในวัย 46 ปี จะยังคงทำงานเป็นพนักงานออฟฟิส และประกอบธุรกิจอื่น ๆ อยู่อาศัยที่คอนโดย่านธนบุรี
กับครอบครัว กิจวัตรประจำวัน จะตื่น 8.30 น.และขี่จักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาทำงานเวลา 10.00-18.30 น. ใช้
เวลาช่วงมาทำงาน 20 นาทีและใช้เวลาเดินทางกลับประมาณ 30 นาท ีและหากเดินทางไปที่อ่ืน จะใช้บริการจาก
รถไฟฟ้า หรือขนส่งสาธารณะ  
ฉากทัศน์ที่ 2 ว่ิงมาราธอน 

ในวัย 46 ปี จะยังคงทำงานเป็นพนักงานออฟฟิส และประกอบธุรกิจอื่น ๆ ย้ายไปอยู่อาศัยชานเมืองกับ
ครอบครัว ทำงานภายในเมือง เดินทางเข้าเมืองมาทำงานประมาณ 1 ชั่วโมง เดินทางภายในเมืองทำธุระอื่น ๆ 
ประมาณ 20 นาที ต้องตื่นเช้าขึ้นตั้งแต่ 7.00 น.และเดินทางไปทำงานเวลา 8.00-9.00 น. ทำงาน 9.00-16.00น. 
ช่วง 16.00 -19.00 น. จะเดินทางภายในเมืองด้วยขนส่งสาธารณะ รอเวลาช่วง 19.00 น. ค่อยเดินทางกลับบ้าน
ชานเมืองโดยรถไฟฟ้า 
ฉากทัศน์ที ่3 ว่ิงผลัด 

ในวัย 46 ปี เหมือนฉากทัศน์ที่ 2 แต่แตกต่างที ่การเดินทางภายในเมืองจะใช้รถไฟฟ้าแทนขนส่ง
สาธารณะ 
ฉากทัศน์ที่ 4 ว่ิงคนละก้าว 
ในวัย 46 ปี จะยังคงทำงานเป็นพนักงานออฟฟิส และประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ อาศัยในเมือง เดินทางไป-กลับที่ทำงาน
ด้วยรถไฟฟ้า ใช้เวลาประมาณ 30 นาที หากต้องไปทำธุระหรือซื้อของจะเดินเท้าไป ใช้เวลาเดินประมาณ 10-60 
นาที แล้วแต่ปริมาณการเดินทาง กิจวัตรประจำวันจะตื่นนอน 8.00 น. เดินทางออกไปทำงานช้ากว่าฉากวิ่ง
มาราธอนแต่ใช้เวลาเดินทางสั้นกว่า คือ เดินออกไปขึ้นรถไฟฟ้าเวลา 8.40 น. ถึงออฟฟิสเวลา 8.55 น. ใช้เวลา
เพียง 15 นาท ีชีวิตประจำวันมีการเดินทางในละแวกบ้าน 
3. อนาคตการเดินทางท่ีต้องการ  

ฉากที ่4 ว่ิงคนละก้าว เนื่องจากเดินทางได้สะดวกและราคาถูก เมืองมีความกระชับบริหารจัดการง่าย  
4. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

- นอกจากระบบขนส่งจะครบวงจร และมีการบูรณาการแล้ว ระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ต้องมีการ
พัฒนาควบคู่กันไปด้วย (เช่น ทางเท้า พ้ืนที่สาธารณะ) 
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ผู้ใช้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาทำงาน คนที ่2  

1. ชีวิตในปัจจุบัน 

เพศชาย ปัจจุบันอายุ 25 ปี บ้านอยู่ถนนจันทร์ กับครอบครัว ทำงานที่ออฟฟิสย่านสี่พระยา ทำงานจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ ใช้เวลาเดินทางจากบ้านมาออฟฟิส ประมาณ 15 นาที วันเสาร์หากไปซื้อของจะขับรถยนต์ส่วนบุคคลไป
ห้างสรรพสินค้า หรืออาจไปจตุจักร สยาม อารีย์ ด้วยรถไฟฟ้า BTS MRT ตื่นนอน 8.00 น. ไปทำงานเวลา 8.30 
น. ด้วยการขับขี่จักรยานยนต์ส่วนบุคคลไปเอง เพราะคิดว่าสะดวกดี รถไม่ติด ระหว่างวันหากต้องเดินทางไปทาน
ข้าวหรือทำธุระจะเดิน เพราะสะดวกดี เป็นทางเลือกที่ดีได้ออกกำลังกาย ตอนเย็นเวลา 18.30 – 20.00 น.จะ
เดินทางไปห้างสรรพสินค้า ซื้อของ ดูหนัง แล้วค่อยกลับบ้าน การใช้รถจักรยานยนต์เป็นทางเลือกท่ีดีสำหรับเมือง
ที่รถติด และมีบริการรถไฟฟ้าไม่ครอบคลุม 
2. ชีวิตในอนาคต  
ฉากทัศน์ที่ 1 ว่ิงร้อยเมตร  

ในวัย 45 ปี จะยังคงทำงานเป็นพนักงานออฟฟิส อยู่อาศัยที่ย่านถนนจันทร์กับครอบครัวเช่นเดิม กิจวัตร
ประจำวัน จะตื่นเช้าขึ้น 8.00 น.และขี ่Scooter หรือ เดินทางร่วมกับ BTS MRT และขนส่งสาธารณะ หากเบื่อจะ
เรียก Grab  ในช่วงนั้นการเดินทางจะมีหลายทางเลือกมากยิ่งขึ้น  ทำงานเร็วขึ้น เวลา 09.00-18.30 น. ระหว่าง
วันทานข้าวหรือเดินรอบ ๆ ออฟฟิส หลังเลิกงานจะพักผ่อนอยู่บ้าน หมดวัยเที่ยว แล้วใช้บริการเรียกรถส่งอาหาร
มาทานที่บ้านแทน  
ฉากทัศน์ที่ 2 ว่ิงมาราธอน 

ในวัย 45 ปี อยู่ชานเมืองบ้านเดี่ยว ไปทำงานจันทร์ถึงศุกร์ แต่จริง ๆ ไม่อยากให้ทำงานต่อเนื่องจันทร์ถึง
ศุกร์ อยากสลับไปทำงานวันเสาร์อาทิตย์แทนได้ ต้องตื่นตอนเช้าขึ้นเพ่ือเดินทางไปทำงานเร็วขึ้น โดยต้องออกจาก
บ้าน เวลา 7.00 น. ด้วยทางเลือกการเดินทางที่หลากหลาย คือ  

ทางเลือกที ่1 ใช้ จักรยาน / Scooter ไปต่อขนส่งสาธารณะเข้าเมือง ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 20 นาท ี 
ทางเลือกที ่2 ใช้ BTS MRT ไปต่อระบบขนส่งสาธารณะเข้าเมือง ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 45 นาท ี 
ทางเลือกที่ 3 ใช้ Grab หรือเช่า Sharing Car เนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะ หรือ รถไฟฟ้าใช้ได้ไม่ดีใช้

เวลาเดินทางไม่เกิน 30 นาที   
เน้นการลงทุนค่ายานพาหนะ 2 scale คือ ถ้าต้องเดินทางระยะทางใกล้ จะใช้รถจักรยานยนต์ (พร้อม

ลงทุนเอง) แต่ถ้าต้องเดินทางระยะทางไกล จะใช้รถยนต์ (แต่จะไม่ลงทุนเอง) อยากให้ Door to Door มากกว่า
การเปลี่ยนถ่ายการเดินทางหลายรอบ แต่การใช้บริการรถสาธารณะทำให้มีเวลาอ้อยอ่ิงได้ 
ฉากทัศน์ที่ 3 ว่ิงผลัด 

ในวัย 45 ปี อยู่ชานเมือง มีบ้านเดี่ยว จะไม่ลงทุนซื้อยานพาหนะเอง จะใช้บริการสาธารณะทั้งหมด ใช้
เวลาในการเดินทางไปทำงานจันทร์ถึงศุกร์ประมาณ 1 ชั่วโมง และใช้การเดินเป็นทางเลือกรองลงมา ระหว่างวันจะ
ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองและใช้การเดินเท้าแทน เนื่องจากมีต้นทุนด้านค่าเดินทาง 
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ฉากทัศน์ที่ 4 ว่ิงคนละก้าว 
ในวัย 45 ปี จะใช้ชีวิตคล้ายฉากท่ี 3 แต่อยู่ในเมือง เน้นการใช้รถขนส่งสาธารณะ และการเดิน ชีวิตใน

ฉากนี้จะตื่นสายได้ หรืออาจมีเวลาออกกำลังกายตอนเช้าได้ ทุกอย่างอยู่ในเมืองครบครัน ฉากนี้จะเอื้อต่อการใช้
ชีวิตในอนาคตมาก และอยากมีพ้ืนที่สาธารณะมากขึ้นในทุกพ้ืนที่ ทุกพ้ืนทีม่ีความหมาย  
3. อนาคตการเดินทางท่ีต้องการ  

ฉากที่ 4 วิ่งคนละก้าว เนื่องจากตอบโจทย์การใช้ชีวิตคนเมือง มีเวลาได้ทำอย่างอื่น มีทางเลือกที่อยู่
อาศัยจากในเมือง  
4. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

- ทางเลือกในการเดินทางเป็นสิ่งสำคัญ 
- ถ้าค่าใช้จ่ายใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะไม่ต่ำกว่าการใช้รถจักรยายนต์ ก็จะไม่

เปลี่ยนไปใช้รถขนส่งสาธารณะ  
- ที่จริงอยากใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เพราะเป็นวิถีชีวิตคนเมือง แต่ปัจจุบันระบบขนส่งสาธารณะไม่เอ้ือ 

จึงยังคงใช้รถจักรยานยนต์ 
สรุป  

เลือกฉากที ่1 ว่ิงร้อยเมตร จำนวน 3 คน  

ฉากที่ 1 เหมาะกับผู้ที ่ทำอาชีพที่ใช้รถจักรยานยนต์เพื่อสร้างรายได้  (กลุ่ม marginal - marvarick) 
เนื่องจากจะมีช่องทางทำรายได้เยอะ และมีรายได้คงที่ แต่ชีวิตภายในเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งจะยังคงมีความวุ่นวายอยู่บ้าง 

เลือกฉากที ่4 ว่ิงคนละก้าว จำนวน 5 คน 

ฉากที่ 4 เหมาะสำหรับผู้จำเป็นต้องใช้รถจักรยานยนต์หลากหลายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่ม mass เนื่องจาก
เอ้ือประโยชน์ต่อระบบภายในเมืองและชีวิตคนเมืองในหลายมิติ ดังนี้ 

ด้านการจัดการ : เมืองมีความกระชับ บริหารจัดการง่ายกว่า 

ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน : เชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะสมบูรณ์ เดินทางได้สะดวก สบาย ใช้บัตร
เดียวกับทุกระบบ  ราคาค่าเดินทางถูก 

ด้านเศรษฐกิจ : การเดินทางดีขึ้นจะกระตุ้นเศรษฐกิจดีขึ้น 

ด้านสังคม : การเดินหรือปั่นจักรยานทำให้คนเมืองมีสุขภาพดีขึ้น สุขภาพจิตดีขึ้น  ตอบโจทย์การใช้ชีวิต
คนเมือง มีเวลาได้ทำอย่างอ่ืน  

ด้านที่อยู่อาศัย : มีทางเลือกที่อยู่อาศัยจากในเมือง 

ด้านสิ่งแวดล้อม : บรรยากาศในเมืองน่าอยู่ขึ้น ปัญหาฝุ่นเบาบางลง  



196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 

ภาคผนวก ง ไฟล์นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ 

สรุปการนำเสนองานอนาคตชีวิตเมืองดังภาพท่ี ภ-14 ถึง ภ-20 

 
ภาพที่ ภ- 14: สรุปการนำเสนองานอนาคตชีวิตเมือง (1) 
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ภาพที่ ภ- 15: สรุปการนำเสนองานอนาคตชีวิตเมือง (2) 
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ภาพที่ ภ- 16: สรุปการนำเสนองานอนาคตชีวิตเมือง (3) 
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ภาพที่ ภ- 17: สรุปการนำเสนองานอนาคตชีวิตเมือง (4) 
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ภาพที่ ภ- 20: สรุปการนำเสนองานอนาคตชีวิตเมือง (7) 
 
 
 
 
 



204 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



205 
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The Future of Urban Mobility in Bangkok: The Role of the Motorcycle in 2040 

 

Abstract 

Motorcycle have been an essential element of the urban transport system in Bangkok for 
several decades. This paper presents a foresight study examining the future of urban mobility 
in Bangkok, focusing on the role of the motorcycle since Ride-Hailing Service (RHS) has been 
driving the increase of motorcycle traffic on Bangkok roads more than any other factor. The 
main objective is to develop scenarios for the future of urban mobility, to facilitate future 
policy implementation by highlighting long term challenges and opportunities for 
transportation planning in this city.  In order to create future scenarios, key drivers of change 
through environmental scanning, expert interviews, focus group discussions, and technology 
scanning were identified.  These drivers of change were subsequently used in a scenario 
planning workshop, organized to co- create alternative future visions for urban mobility 2040 
with urban and transportation experts.  Four scenarios emerged, called Motorcycle as urban 
capillaries, Motorcycle as worker ants, Motorcycle as horse racing, and Motorcycle as God of 
Death.  For each scenario, the key features in terms of dominant transport modes for the 
movement of passengers and freight is described. By using the scenario planning approach, it 
is hoped that the information from this research will help inform policy and planning for a 
sustainable future of Bangkok. 

 

Keywords; Foresight, Future urban mobility, Motorcycle, Ride Hailing Service (RHS), Bangkok 
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1. Introduction 

Technological change in transit and transport has a significant effect on the growth of cities. 
The mode and variety of options for getting from Point A to Point B determines access and 
mobility. The evolution of human transport can be viewed as beginning with the Walking-Horsecar 
Era, then progressing to the Electric Streetcar or Transit Era, followed by the Automobile and 
Freeway Era, arriving at the present-day Integrated Mobility Era. With each era, the number of 
options for travel has increased, while retaining traditional modes of people movement. However, 
perhaps the single most important driver of urban expansion is a city’s mass transit system 
(Rodrigue, 2017). Thus, in order to anticipate the future of urban life, it is important to consider 
how human transit and transport will continue to evolve in the years and decades ahead. That 
vision will help inform urban planning and investment in technology. A study by McKinsey found 
that an important milestone in urban transit occurred with the ride-share applications, and the 
next potential disrupter is autonomous driving vehicles. The study also forecasts the increased 
use of electric vehicles in the urban setting. The roll-out of these advancements will be 
constrained by legal restrictions and limitations of the supporting infrastructure. Thus, to facilitate 
innovation in urban transit, governments will need to help pave the way (Eric Hannon & other, 
2016). 

 

Parallel developments in information technology are making it easier for the commuter to 
assess the traffic situation and transit options through real-time applications. This is improving 
the efficiency of movement of people and vehicles around the city. Transportation options 
are becoming increasingly tailored to the ad hoc needs of the traveler (On-demand Transport 
Service). This includes Ride-Hailing Service (RHS) which is considered a Disruptive 
Transportation innovation and is becoming a daily necessity in many urbanite’s lives. As 
originally developed, RHS relies on private car owners to function as taxis who communicate 
with customers via Ride-Hailing Applications (RHA) on smart phone technology. Thus, RHS 
could flourish in the absence of any expansion of the infrastructure – however it is clear that 
RHS can displace the traditional taxi business to a significant extent. At present, popular RHS 
include Uber, Grab, Lyft and Didi, among others, and these are spreading rapidly in cities 
around the world. As can be expected, this disruptive technology has experienced 
considerable opposition by the taxi companies in many cities. This has forced governments to 
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enact laws or regulations to control the expansion of RHS so that there is a smoother 
transition. Countries have taken different approaches to dealing with RHS.  

 

Bangkok has attracted attention for being such a large and dominating force for an entire 
country (Sternstein, 1986). Originally, these types of urban centers were called “primate cities” 
which dwarfed the size and influence of the next largest city in a country. Later, these 
metropolises were called “megacities” if they contained ten million residents or more. In 
Thailand’s case, the Bangkok population accounts for one in six residents of the country. If a 
city becomes too large, then it begins to have a super-magnetic effect which cannot be easily 
reversed. Thus, the megacity is at risk of becoming so large and crowded that it becomes 
unmanageable. An early symptom of this dysfunctional state is mass traffic congestion.  

Bangkok was never designed to be a city that could accommodate this many people, and the 
layout of the streets is ill-designed for smooth traffic flow. Further, as the number of cars 
increases in Bangkok, there is no corresponding increase in road surface, which has the effect 
of reducing the available road surface by a significant amount each year. This challenge is 
complicated by the inefficiency of major parts of the public transport system. The dire and 
worsening situation is documented by objective measures. For example, people who live or 
work in Bangkok spend 800 hours per year (approximately one month) stuck in traffic (UddC, 
2019). Though other cities in Thailand are growing large, none has anywhere near the traffic 
crisis that exists in Bangkok. 

 

Accordingly, RHS have been well-received by commuters in Thailand, especially for residents 
and visitors to Bangkok. It has been projected that RHS in Bangkok will continue to grow rapidly 
in the years ahead. Thus, it is reasonable to assume that this form of transportation will 
become a significant part of people-transit in the Bangkok of the future (Suthikorn Kingkeo, 
2019). However, Thai laws and regulations are lagging behind the evolution of the Integrated 
Mobility Era. There is also a need for measures to control the sector for the safety of the 
public. Thus, this research is a study of the future of urban mobility in Bangkok which asks the 
following central question: What will be the nature of urban mobility in the future? This 
research considers other emerging transit technologies, such as autonomous vehicles, 
connected vehicles, and electric vehicles, and how they will impact the future of mobility in 
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Bangkok. It is hoped that the information from this research will help inform policy and 
planning for a sustainable future of Bangkok.  
 

2. Study Methodology 

We conducted a foresight study to develop scenarios for the future of urban mobility in 
Bangkok on the theme of “The Role of the Motorcycle in 2040.” Foresight studies assume 
that the future is not an extrapolation of a set of predetermined trends and innovations. 
Instead, it builds on the principle of an uncertain future that can be shaped by today’s actions. 
The intention of foresight studies is not to precisely predict the future. Rather, these studies, 
using a participatory approach, can help stakeholders overcome unexpected and challenging 
scenarios. Moreover, the participatory approach can cultivate ‘scenario thinking,’ exposing the 
stakeholders to a variety of policy decisions, efforts, and envisioning the potential outcomes 
of those decisions (Rickards et al. 2014). 
 
To develop scenarios for the future of urban mobility in Bangkok, the strategic foresight 
method was applied comprising of the following four steps: 

1) Scoping/framing 
2) Horizon scanning 
3) Drivers analysis 

4) Scenarios building 

In order to create future scenarios, we first sought to identify key drivers of change through 
environmental scanning, expert interviews, focus group discussions, and technology scanning. 
The drivers of change were subsequently used in a scenario planning workshop, organized to 
co- create alternative future visions for urban mobility in 2040 with experts and local 
stakeholders. 
 
3. Scoping 

At present, Bangkok ranks 12th worst in the world for traffic congestion, and 1st worst among 
major cities in Asia. Commuters in Bangkok spent an average of 64.1 hours per month in traffic 
in 2016 (Thida Satkurai, 2017). A major strategy to combat traffic congestion is to offer mass 
transit options to encourage commuters to avoid using private cars. The current mass transit 
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projects include the sky train (BTS) and subway (MRT) systems which are expanding to cover 
most districts of Bangkok and its suburbs. In addition, there is the Bangkok Rapid Transit line 
for accelerated bus transit. However, about half of the commuter population on any given 
day in Bangkok rely on a private vehicle. About 40% of commuters use the bus system, while 
10% use the mass rail transit lines (Chutinun Sanguanprasit , 2019). These modes of transit are 
supplemented by informal transport/paratransit system of motorcycle taxis which are mostly 
used as feeder modes between home neighborhood, mass public transit, and worksite or 
destination. Bangkok’s road configuration has created “super blocks” and a lack of collector 
roads. Thus, there is really no way that the government can improve the road transit system 
for greater efficiency given the current number of vehicles that use it. 
 
Motorcycle taxis have been an essential element of the public transport system in Bangkok 
for several decades. They serve as an informal system that feeds passengers into the main 
trunk systems comprised of buses, vans, and mass rail transit. The continuing lack of integration 
between land use and transport planning makes motorcycle taxis indispensable as a feeder 
transport mode in Bangkok and the surrounding provinces (Ratanawaraha and Chalermpong, 
2015). Currently, there are over 100,000 registered motorcycle taxis/drivers in Bangkok. If each 
taxi has about 20 to 30 fares per day on average, then that represents 2 to 3 million person-
trips per day by motorcycle. That total is three times larger than the number of person-trips 
on the BTS and MRT.  
 
Almost all motorcycle taxi services in Bangkok are organized as a so-called “Win” (or taxi 
stand). Motorcycle taxi Wins are usually located at specific types of spots, e.g., the end of a 
side street on a main road, the beginning of a dead-end lane, the gate of a large residential 
complex, and in front of a market or a shopping mall. Practically anywhere that there is enough 
demand for a short ride, there will be a motorcycle taxi Win (Ratanawaraha and Chalermpong, 
2015). This mode of paratransit is characterized as “mainly self-organized” both with respect 
to market entrance (allocation of new routes, assignment of territory) and the practices of 
operation and organization (management of terminals, timetables, fares, dealing with accident 
situations etc) (Heinrichs et al. 2016). This raises the question as to whether this system will 
still exist as a popular mode of paratransit in the coming decades. If so, how will it evolve to 
improve services and better meet the demand of the consumer? There is also the question 
of potential conflict between motorcycle taxis and RHS.  
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From a review of the literature, it is apparent that the number of motorcycles on the street 
on any given day in Bangkok has increased steadily over time. Vehicle registration data record 
an increase of 100,000 motorcycles with Bangkok licenses each year. At the time of this writing, 
there were nearly 10 million vehicles with Bangkok license plates. Of these, 3.5 million were 
private motorcycle licenses, or about one in three vehicles. The lack of an integrated public 
transport system that covers Bangkok’s suburbs means that residents in the periphery of the 
city are largely dependent on private cars and motorcycles. A motorcycle is the only viable 
option for the lower-income commuter who doesn’t have affordable access to public transit. 
However, there are non-monetary advantages of using a motorcycle instead of a car, such as 
the ability to weave through traffic jams and access to easier parking. This can save the 
commuter considerable time and the reduce the stress of being stuck in traffic. In addition to 
the use of a private motorcycle or motorcycle taxi, motorcycles are increasingly being used 
to deliver consumer goods and cooked meals to the consumer’s doorstep in Bangkok, and 
this helps reduce traffic congestion by keeping people off the roads. 

 

The most common RHS in Bangkok is Grab (for taxi service, delivery of products, etc.). The 
expansion of this service has occurred largely in parallel with the increased use of on-line 
shopping which often offers the option of fast delivery by such a service as Grab. One way to 
describe this dynamic is “last-mile delivery” which completes the vendor-consumer cycle. 
Other home/office food delivery services, in addition to GrabFood, include Line Man, GET 
Food, and Panda Food, among others. All that is needed is an on-line platform and an RHA, 
since the fleet of motorcycle delivery personnel can be easily mobilized or sub-contracted 
from existing Wins. Accordingly, motorcycle taxi and product delivery is becoming a viable 
occupation for persons who want a flexible work lifestyle and daily cash income. RHS is driving 
the increase of motorcycle traffic on Bangkok roads more than any other factor. It is easy to 
envision a scenario where home delivery by motorcycle becomes the dominant delivery 
service for small packages and cooked meals. It is also possible to see the motorcycle taxi 
service as becoming an essential part of the commuter strategy. But how that evolves is 
unclear. Thus, it is especially important to study urban mobility scenarios for Bangkok in the 
next 20 years. The results from this study will help inform recommendations for public policy, 
guidelines for consumer protections, and insights into determinants of quality of life for both 
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motorcycle passenger and driver. The goal should be safe, efficient, and equitable commuter 
or delivery service.  

4. Environmental scanning 

Environment/Horizon scanning is a technique for detecting early signs of potentially-
important developments through a systematic examination of potential threats and opportunities, 
with an emphasis on new technology and its effects on the future role of the motorcycle in 
Bangkok. 
 

4.1 Driver of changes  
STEEPV (Social-Technological-Environmental-Economic-Political-Value) factor analysis was 

used to generate key drivers that may influence the future role of the motorcycle in Bangkok. 
STEEPV is a popular framework for simple scanning and external environment analysis, both for 
shorter- and longer-range time horizons, and local and global issues. 
 

From the review literature and the foresight workshop, the key drivers are summarized in 
Table 1 
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Table 1:  Key drivers of change that will influence the future role of motorcycle in 
Bangkok 

 STEEPV Factors Drivers 

1 Social Individualism 

Aging Society 

Urbanization 

2 Technology Digital Technology 

Autonomous Vehicle 

E-Vehicle 

Drone delivery 

Personal Mobility Devices: PMDs 

V2X Infrastructure and Communications  

Mobility as a Service (MaaS) 

Internet of Things (IOT) 

Virtual Reality Technology 

3 Environment Climate Change 

PM 2.5 

Urban Sprawl 

Green Mobility 

4 Economic Gig Economy 

E-commerce 

Sharing Economy 

5 Political Regulations for RHS 

Bangkok comprehensive plan 

Bangkok and vicinity plan 

The Mass Rapid Transit Master Plan in Bangkok Metropolitan Region (M-Map 2 Blueprint) 

6 Value Car ownership 

Environmental Awareness 

Source: Research team (2019) 
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4.2 Technology Scanning 

A synthesis of the literature on future urban trends predicts more technology disruption which 
will have a direct impact on mobility. The evolution will be toward greater efficiency and 
increased role of digital technology to control transport and tailor the transit experience to 
the commuter. The following table summarizes some of the more salient trends: 

Table 2: Trends of future transport system 

From… Toward… 
Individual car ownership as the dominant 
form of transport 

Individual car ownership as one from of 
multimodal, on-demand, and shared 
transport 

Limited consumer choice and few service 
levels  

More consumer choice and many service 
levels 

Government-funded public transit Public and private transit operating in 
parallel  

Unconnected, suboptimal, transportation 
systems  

On-demand, connected systems that use 
data to unlock efficiencies.  

Source: Shannon Bouton, Stefan M. Knupfer, Ivan Mihov, and Steven Swartz. Urban mobility 
at a tipping point. McKinsey, September, (2015) 

 

4.3 Common projection  

From the literature review and trend extrapolation analysis, the five principal trends of the 
future of urban mobility in Bangkok are summarized below. 

1. Bangkok: Motorcycles Are Here to Stay 

It is hard to envision a future vision of Bangkok without traffic congestion. A modeling exercise 
of Bangkok and vicinity (eBUM) predicts that the number of commuters travelling by private 
car will continue to increase, without any expansion of the road surface. That can only mean 
increased traffic congestion, regardless of the expansion of the BTS and MRT. That said, mass 
rail transit will account for a larger share of commuter trips: from 7% today to 21% in 2029. 
However, that increase will mostly come from a displacement of bus riders, not private car 
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owners. Thus, there will be a gradual decline in ridership on the city public buses as people 
choose more expensive but more efficient mass transit. There is also a projected shift of the 
population to the periphery of the metropolis. 

Table 3: Travel demand forecast in Bangkok and vicinity in 2037  

Daily trips 

Year  
Million Veh-Km Veh-Hr Km/hr 

  

 

2017 267.04 7,357,397 36.3 

2022 305.54 9,008,141 33.9 

2027 340.43 10,083,075 33.8 

2032 378.49 12,001,841 31.5 

2037 421.27 14,660,999 28.7 

Source: Modeling of Bangkok and Vicinity (eBUM), (n.d.) 
Remarks: Veh-Km = vehicle movement per kilometer; Veh-Hr = vehicle movement per time 

 

 
Figure 1: Forecast of modes of travel in Bangkok and vicinity in 2029 

Source: Office of Traffic and Transport (2015) 
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Data on new car registration (with Bangkok licenses) continues to increase. However, the 
younger generation of adults are not interested in buying a car. Also, if autonomous vehicles 
are going to play a role in Bangkok’s future, then the government will have to make significant 
changes to the road infrastructure to accommodate this new technology. The data for new 
motorcycle registration also shows an increasing trend. It is projected that the number of 
motorcycles with Bangkok licenses will outnumber cars, however motor vehicles of both types 
will be increasingly eco-friendly (i.e., green mobility).  

The GoodWalk Project had the objective to promote a walkable environment and was well-
received by the public in tourist destinations. The new generation of adults especially 
endorses the idea of urban development which is consistent with a commuter society which 
relies on electric mass rail transit, condo-based dwelling, and transit-oriented development 
(TOD). This reflects a greater appreciation for environmental conservation among younger 
Thais. This vision is of a more pedestrian-oriented movement from residence -- to workplace 
-- to recreation. To fill in the gaps when distances may be too far to walk, Personal Mobility 
Devices (PMDs) are starting to come into fashion in some cities around the world. Again, this 
trend is more pronounced among the younger generation. Studies have found that 500 meters 
is the maximum that most people will walk to reach a destination or transit point. Beyond 
that distance, people will choose motorcycle taxis or PMDs. Thai laws need to catch up with 
these new forms of people movement to ensure safety for riders and pedestrians alike.  

  2. Growing e-commerce, booming motorcycles 

The exponential growth of online commerce almost demands RHS and RHA growth to 
accommodate this new consumer platform. Accordingly, it is easy to envision how the fleet 
of motorcycle taxi/delivery/service providers will become the “army ants” of the gig economy 
and sharing economy. Given the projected increase of private cars in Bangkok and 
consequential traffic congestion, it is almost guaranteed that dependence on motorcycle 
transit will increase at pace, especially in areas crippled by the super block phenomenon. 

3. New transport modes, new regulations  

Thailand’s laws have not kept pace with the evolution of integrated, shared, commuting 
business and practices. Yet Thailand is one of three ASEAN member countries that has not yet 
modified its laws to accommodate RHA, while the other seven countries of ASEAN have 
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already done so. That said, the Thai Ministry of Transport is preparing to create a legal 
environment for the operation of RHS, and this law is expected to be in force by March, 2020. 
This will require a revision of Ministerial regulations to allow private vehicle owners to function 
as taxis or delivery services, and which can only be used via an RHA. These accommodations 
will begin with the taxi service (i.e., Grab Taxi), then expanded to cover GrabBike in ways that 
will not disrupt the existing network of motorcycle taxi Wins.  

 4. New vehicles, new infrastructure 

 The private sector in Thailand is beginning to expand the Electric Vehicle Connectivity 
Platform, with a special focus on electric motorcycles. At present, nearly all motorcycles in 
Bangkok still use internal combustion technology and gasoline. Due to the differential 
taxation on electric motorcycles, these vehicles cannot compete in the market with their 
gas-powered counterparts. The tax increases the cost of an electric vehicle by 30,000 to 
40,000 baht. In addition, the infrastructure (for recharging) is not yet suitable for a large 
number of electric motorcycles. However, it is anticipated that the new generation of Thais 
will increase demand for electric-powered vehicles, including motorcycles. Thus, Thailand 
needs to prepare for this now by developing the support infrastructure and technology (e.g., 
public battery charging stations).  

The environment for autonomous vehicles still needs considerable development. It can be 
expected that the first cohort of consumers of this mode of travel will be the highest-income 
commuters. Initially, these cars will use a technology-driver-assistance mode, and progress to 
Partly Automated Driving as a first stage. The transition to full automation will also require 
major changes to the road infrastructure to make this option cost-effective.  

 5. New population, new travel demand 

It is projected that the population of Bangkok and vicinity will increase from about 15 million 
persons in 2017 to 19 million in 2037. Over the same period, the growth of the Bangkok 
population (excluding suburbs) is projected to increase by ten percent from 8.0 to 8.8 million. 
The growth of the provinces surrounding Bangkok is projected to increase from 6.7 million to 
10.3 million persons during that time frame (or over 50%) (Department of Public Works and 
Town and Country Planning, Draft of the final study report on Bangkok and Vicinity Regional 
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Planning Project, 2019). This differential increase of the population will have a dynamic effect 
on commuter patterns and mode of travel in and around Bangkok. 

There will also be changes to the social structure of urbanites. The Thai population is rapidly 
becoming an “aged society” while the younger cohorts are becoming more individualistic. 
Combined, these socio-demographic phenomena are already reflected in an increased 
demand for door-to-door delivery of goods and services, including RHS. The Grab RHA is 
leading the way in responding to this demand in Bangkok through its personalized, first-last-
mile service. Data for Thai elderly residents of Bangkok as of December 2018 indicate that 
there were about one million persons age 60 years or older out of the total of 5.4 million 
registered Thai citizen residents of Bangkok, or about one in five (Bangkok Metropolitan 
Administration, 2018). To accommodate the growing population of older urbanites, there will 
need to be vast improvements in the integrated transport system. It is forecast that the 
younger cohorts of independent-minded Thais in Bangkok will increase demand for private 
transport and a corresponding reduced demand for public transit. 

Scenario planning techniques have demonstrated the capability to systematically explore 
complex interplay among various key drivers of change to provide insight into the uncertainties 
of the future. We used a scenario planning process to inform our long-range mobility foresight 
study.  

5.1 Influencing Areas  

For this study on “Urban Mobility Scenarios for Bangkok in 2040: The Future Role of 
Motorcycles,” the research team convened a workshop to bring together experts on urban 
planning to brainstorm about the emerging influencing areas which will impact on the role of 
motorcycles on future city life. The “future wheel” technique was used to first consider a key 
finding generated by the “scoping” exercise of this research, namely, the increase in use of 
RHA. The following is a summary of the influencing areas discussed at the workshop. 

1. Urban transportation system 

 RHA will disrupt the entire urban transit and transport systems. Studies have found that RHA 
can cause a net reduction in use of private vehicles (Henao & Marshall, 2018; Tirachini and 
Gómez-Lobo, 2019). By contrast, another study found that RHA caused an increased in 
traffic congestion because of the many RHA drivers trolling the inner city to find a fare 
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(Schaller Consulting, 2017). Aside from the taxi service, first/last-mile connectivity has been 
significantly enhanced in Bangkok by the rapid expansion of motorcycle delivery services. The 
motorcycle taxis serve as critical feeders to the mass transit stations. However, as RHA has 
branched out into goods delivery, many members of the motorcycle taxi Wins have either left 
the Win to work for an RHS (e.g., GrabBike, GET!) or moonlight by doing both to maximize their 
income. Typically, the motorcycle taxi Wins are zoned to protect territorialization and reduce 
competition between Wins. However, RHS like GrabBike is a non-area-based service without 
territorial restrictions. This can result in uncontrolled competition for customers. While the 
government recognizes the potential problems in the rapid expansion of RHA, laws and 
regulations are not evolving rapidly enough to help control or steer the marketplace. Plus, 
regulations that do exist are too vague with respect to RHA. Whatever the case, the workshop 
participants agreed that RHA and the evolving role of the motorcycle taxi are bound to have 
significant impact on Bangkok consumer and commuter behavior in the coming 20 years.  

 2. Travel behavior 

In cities around the world, RHS such as Uber and Lyft are changing the ways people travel. 
As this expands to shopping and delivery, fewer and fewer people will venture out on the 
roads, and rely on phone or online shopping coupled with home delivery. Still, the 
government needs to develop some way of controlling the multiplying number of RHA/RHS 
businesses, and introducing new regulations, e.g., appropriate radius for distance of a type 
of service. 

 3. Transport infrastructure and urban mobility landscape 

It is quite clear just by observing traffic movement around any part of Bangkok today that RHA 
is increasing the volume of motorcycle activity on the roads. Thus, there needs to be 
improvement in the traffic infrastructure to accommodate this increase, e.g., motorcycle lanes, 
parking for delivery pickup, and parking for passenger pick-up, among other developments.  

4. Quality of life 

By being outdoors in congested areas of the city, and being forced to breathe vehicle exhaust 
fumes more than others, motorcycle taxi drivers have greater prevalence of associated health 
problems, such as respiratory illness. They are also at risk of being injured traffic accidents. For 
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their part, the users of the motorcycle taxis are walking less, and that could have adverse 
health consequences of reduce physical mobility. 

Table 4: Influencing Areas for Urban Mobility Scenarios for Bangkok in 2040: The Future Role of the 
Motorcycle 

Influencing areas Aspects 
1. Urban transport system 

  
1.1 Informal transport system: Motorcycle 
taxi Win 

1.2 Public transportation system 
1.3 Private vehicle 
1.4 Private vehicle ownership 

2. Travel behavior 
 

2.1 Short/long distance travel 
2.2 Mode share 

3. Transport infrastructure and urban 
mobility landscape 

3.1 Motorcycle lane 
3.2 RHA station 
3.3 RHA service area 

4. Quality of life 
 

4.1 Air pollution 
4.2 Accident rate  
4.3 Health 

 

5.2 Urban Mobility Scenarios for Bangkok in 2040: The Future Role of the Motorcycle 

The scenario writing uses a technique describing important events in the future under two key 
drivers which are derived from the workshop, namely technology and digitalization in transport 
and the formalization of the informal transport system. There are four perspectives, including 
events in the context of integrated and non-integrated public transportation systems, together 
with events when the informal transport system is organized by the government 
(Formalization). Originally, motorcycle taxi Wins were a self-regulated operation. Over time, 
they evolved into corporate entities. From there, various scenarios are described, both from 
a qualitative and quantitative viewpoint, while reviewing the content to ensure accuracy, 
coverage, and consistency of each issue in each scene. 
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Scenario 1: Motorcycles as urban capillaries 

In this scenario, the future is envisioned under two conditions: Integrated-public transportation 
system and privatization of motorcycle taxis. In general, integration implies the opportunity to 
use the entire public transport system across a local or regional area (e.g. city, conurbation) 
independently of transport modes, tariffs, fares, schedules, ticket systems, etc.  

However, the evolution of digital transportation will give rise to an integrated public 
transportation system which conforms to the concept of Mobility-as-a-Service (MaaS) that 
describes a shift away from personally-owned modes of transportation and towards mobility 
provided as a service. This is enabled by combining transportation services from public and 
private transportation providers through a unified gateway that creates and manages the trip, 
which users can pay for with a single account. Users can pay per trip or a monthly fee for a 
limited distance. The key concept is to offer travelers mobility solutions based on their travel 
needs. 

For the motorcycle taxi Win operations, after the formalization of informal transport and the 
legalization RHS, the government invites the private sector to manage the motorcycle-for-hire 
business (privatization) under the oversight of related agencies (e.g., the Department of Land 
Transport and National Broadcasting and Telecommunications Commission). 

Key features in this scenario are as follows: 

1. Urban transport system 

 By 2040, the Mass Rapid Transit Master Plan in the Bangkok Metropolitan Region (M-MAP2) 
will be fully operational. Residents of Bangkok and vicinity will be able to link with this network 
using feeder modes of transport. Paratransit will be the most efficient feeder mode, and this 
will give rise to the so-called hybrid public transport systems, combining formal transport and 
paratransit. The motorcycle taxis and public buses will be complementary modes of transit, 
secondary to the electric mass rail transit. There will be a platform for the private sector 
to provide integrated transport.  

In this scenario, there will be no motorcycle Wins that are outside of government control. 
They will be replaced by a small number of large RHA companies (e.g., Grab, GET!), which 
receive concessions from the government to operate RHS within the limits of the greater 
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metropolitan area. All motorcycles in this consolidated system will be legally registered as a 
public hire transport vehicle. There will be a large increase in the number of these vehicles 
at/around the 300 mass rail transit stations.  

 2. Travel behavior 

Throughout the coming two decades, Bangkok will continue to grow in the pattern of urban 
sprawl, but this expansion will occur parallel to the mass rail transit lines, with worksites and 
residential buildings concentrated along these spokes. This will occur under TOD principles, 
and secondary commercial districts will emerge to further accommodate persons who no 
longer have or use a private car. Private cars will be used in more of a mode-share format but, 
increasingly, feeder modes to mass transit will become dominant. This scenario will also be 
shaped and driven by the new generation’s heightened concern about the need for eco-
friendly urban living. In addition, there will be a proliferation of the Shared/Personal Mobility 
Devices (PMDs) such as electric scooters, which will initially become popular in tourist 
destinations. 

Despite these advances, the cost of a daily commute on mass rail transit will still be prohibitive 
for many of the lower-income residents and workers Bangkok. These individuals will have to 
rely on city buses and private/shared motorcycles. Overall, in this scenario, commuter use 
of public transit will achieve the 60% target as stated in M-MAP2. 

Motorcycles will be used as a form of “collective mobility” more than individual mobility. 
There will be a large number of persons employed by the RHA businesses because of the 
virtually ubiquity of smart phones in a technology-oriented society. Even the lower-income 
population will be able to take advantage of RHS via motorcycle for short-distance trips since 
the service areas will be decentralized to maximize coverage. This applies to both people 
transport and delivery of goods and services. 

3. Transport infrastructure and urban mobility landscape 

In this scenario, the expanded mass transit network following the M-MAP2, which was 
completed by 2030, forms the backbone. Motorcycle taxis serve as urban capillaries that feed 
passengers into the main trunk systems. RHA coverage in zoned (i.e., area-based service). 
The cost of travel is subject to a zone tariff, and Greater Bangkok will be divided into zones 
which are serviced separately by one of the concessions for RHS. Each zone will have stations 
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for motorcycle parking. There will be TOD around the mass rail transit stations and extending 
out for a radius of two kilometers. That distance will ensure feeder access to other forms of 
public mass transit. There will also be special holding spaces for motorcycles waiting to pick 
up goods for delivery. Parking spaces for cars will be reduced because of the increased reliance 
on motorcycles and mass transit.  

4. Quality of life 

Overall, there will be a variety of travel options to, through, and around Bangkok (multimodal 
and on-demand transport) that will satisfy the needs of nearly all commuters. There will be 
a decline in dependence on private vehicles, and there will be an increase in the role of 
motorcycle taxis for public transit that is both affordable, standard quality, and safe for both 
passenger and driver. The motorcycle drivers for the RHA companies will enjoy fringe benefits 
and social security, as would any employee of a private company. The government will 
promote the use of electric motorcycles and improve the infrastructure to accommodate this 
new form of transport (e.g., battery charging stations). With the increased number of trips being 
short-distance, the number of motorcycle accidents will decrease.  

Scenario 2: Motorcycles as worker ants  

This scenario is envisioned in the context of two conditions: Non-integrated-public 
transportation systems and privatization of motorcycle taxi. Non-integrated public transport 
systems tend to neglect the needs of customers, which ultimately results in a decrease of 
ridership. In particular, the absence of an integrated public transport system causes the 
following problems and inconveniences for customers and authorities: 

• Comfort: More than one ticket is needed for a single-trip ride. 

• Information: The customer faces a non-transparent jungle of tariff systems. 

• Travel time: Timetables and connections between operators are not 
harmonized. 

• Costs: In some relations, parallel, competitive services exist.  

The government will invite the private sector to help manage the entire motorcycle 
RHS/RHA system.  

Key features in this scenario are as follows: 
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1. Urban transport system 

Even after M-MAP2 is operational, there may not yet be a fully-integrated system of feeder 
modes, and there will be wasteful duplication with bus networks with the electric rail transit. 
The paratransit systems (motorcycle and taxis) will be under the management of the RHA 
companies which will be assigned to zones for area-based services. Transport fees will be 
controlled by zone tariffs. The RHA companies will increase in number under a free-market 
arrangement. RHA will become a competitor of public mass transit. That is because the 
cost of short-distance trips within a given zone will be cheaper than using, say, mass rail transit. 
In addition, the RHS is door-to-door, to maximize convenience of the commuter or consumer, 
especially in cases of people who cannot easily walk long distances (e.g., the elderly, disabled).  

2. Travel behavior 

Even with TOD around electric rail stations, commuters would still have to walk considerable 
distances each day to get where they needed to go. That is because of the persistent traffic 
congestion on the roads. A large part of the problem is people’s dependence on a private 
car, thus requiring mode-share adaptations. Thus, despite the increase the number and 
proportion of commuters using mass transit, Bangkok will still have difficulty reaching the 
planned targets. The only near-term solution is to develop the network of integrated feeder 
modes. Also, the lack of integration of tariffs and fares makes the cost of using the mass rail 
transit system more expensive over time. There are many companies providing mass transit 
service and, thus, the commuter has to pay a new entry fee for each switch in mode of travel. 
People who live in the suburbs have to use many different types and trips to maximize cost-
effectiveness of travel, but this unfairly penalizes the lower-income population. Some people 
resort to long-distance commuting by personal motorcycle which increases the prevalence of 
private, individual mobility. In this scenario, fewer and fewer people will use the public buses, 
while more commuters will use mass rail transit and RHS. It is noteworthy that RHS offers the 
possibility of accommodating foreigners who do not speak Thai since the application can be 
designed to include a variety of languages. This will further build interest and motivation for 
the new generation of tourists and foreign visitors who are comfortable with the gig economy. 
For those people, travel by motorcycle will not be seen as a burden or low-class since 
efficiency and flexibility of travel is the top priority. 
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3. Transport infrastructure and urban mobility landscape 

Users of RHA are likely to increase exponentially. The new generation of commuters wants 
to be a modern as possible, always pushing the edge of technology to suit their lifestyle. 
There will be intense competition among the RHA companies whose “ant army” of 
motorcyclists will compete to provide the most efficient transportation of people, 
goods, and services throughout the day in each zone.  

The door-step delivery of pre-cooked meals will also boost the economy of the related 
sectors in each zone. Those neighborhoods with concentrations of popular restaurants and 
food vendors will have to have adequate parking for the rotating fleets of motorcycle delivery 
drivers. The same will be true of shopping malls and niche stores in local roads. Otherwise, 
the increasing number of motorcycle taxis and delivery drivers will begin to encroach on the 
sidewalk. That would obviously have an adverse impact on pedestrians and general quality of 
life in the city. At that point, drone service delivery will become more competitive.  

4. Quality of life 

Expansion of online commerce is fueling the increase in motorcycle delivery services. 
Motorcycle drivers will experience increased income options from the variety and competition 
of RHA companies. In the zone format, more rounds of delivery can be conducted per day or 
time period. Also, the shorter travel distances should reduce motorcycle accidents. At the 
same time, the fierce competition to be the most efficient delivery service may pressure some 
drivers/companies to take risks, which could result in more accidents.  

Scenario 3: Motorcycle as horse racing 

This scenario envisions events operating under the conditions of integrated-public 
transportation system and cooperatization of motorcycle taxis. Cooperatives are key to the 
transition from the informal to the formal modes of transport.  

Key features in this scenario are as follows: 

1. Urban transport system 

The motorcycle-for-hire component is a key part of the integrated-public transportation 
system. The motorcycles still serve as a feeder mode to the mass transit system, and the 
government provides support and oversight by organizing the motorcycle Wins into area-based 
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cooperatives. In this scenario, the RHA operators receive concessions from the government to 
provide non-area-based service throughout Greater Bangkok, and charge fares based on a 
kilometer tariff.  

The government would have to issue a regulation prohibiting the RHA companies from 
poaching fares from the motorcycle taxi Wins under the cooperatives. Instead, the RHA 
company drivers could only pick up passengers though use of the application and smart phone 
locator. They would not be able to pick up passengers at random off the street since that 
would encroach on the business of the local motorcycle taxi drivers who are also likely to be 
members of the host community. In that sense, the motorcycle taxi Wins are also a form of 
“neighborhood watch” force which helps provide security to local residents. 

2. Travel behavior 

In this scenario, the proportions of travelers using private vehicles and mass rail transit would 
be similar. Some would still prefer to use the motorcycle taxis from the local Win since access 
to the Win is likely to be the most convenient form of non-private transit. The motorcycle 
taxis can also be relied on at rail transit stations, and serve as the last-mile mode of commute. 
This is most appropriate for short-distance trips. At the same time, RHS is more appropriate 
for the door-to-door services, which would mostly be medium-distance trips.  

3. Transport infrastructure and urban mobility landscape 

Non-area-based RHA service opens the possibility of longer-distance service, especially during 
rush hour. The motorcycle taxi drivers from different RHA companies would compete for 
commuters going to/from the high-density residential and worksite neighborhoods. To increase 
efficiency and reduce risk of accidents, there would need to be more motorcycle-only lanes 
on the main roads.  

4. Quality of life 

In all scenarios, including this one, the motorcycle-for-hire drivers would experience 
significantly increased income, especially if they work in a hybrid system. For example, during 
rush hour, they could work as part of the local Win of motorcycle taxis under the cooperative. 
Then, during off-peak-traffic hours, they could work as product and service delivery providers 
for RHA companies. However, the longer the trips for the RHA companies, the greater the risk 
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of accidents. Motorcycle taxi drivers who operate under the cooperative system should 
experience improved quality of life from the benefits and protections of being part of a larger 
group of workers. They would also have better income security and insurance as part of the 
RHA company they work for on the side.  

 Scenario 4: Motorcycle as God of Death 

This scenario envisions events under the condition of non-integrated-public transportation 
system and cooperatization of motorcycle taxis. In this vision, the government does not 
engineer an integrated interface between public mass transit and other modes, and does not 
attempt to control the market in order to allow free-market forces to determine the optimal 
mix of transit and transport options.  

Key features in this scenario are as follows: 

1. Urban transport system 

The motorcycle taxi Wins are organized into cooperatives, but without control or oversight by 
the government. Each Win would define their territory, while all other public transit modes 
would operate as a non-area-based service. The fares would be calculated using a kilometer 
tariff system. All of these modes of transit would compete with each other. The RHA 
companies and motorcycle taxi cooperatives would compete largely through cost of service. 
In this scenario, the RHS mode would become the principal mode of public transport through 
door-to-door delivery. However, this would exacerbate traffic congestion since RHS would be 
competing with private vehicle users, causing extensive duplication. Taken to an extreme, the 
motorcycle taxis of the RHA companies would then become the preferred option since their 
fares would be pushed below those of the Win motorcycle taxis of the cooperatives.  

2. Travel behavior 

Use of a private vehicle is highest in the mode-share model of transit. In addition, the 
number and proportion of commuters using mass rail transit would be below the 
projected target. That is because of the lack of an integration of feeder modes, and the 
competition for travel costs with the RHS would force the lower-income commuters to suffer 
longer trips by public bus or dangerous trips by motorcycle. The higher-income persons will 
stick to their private cars no matter what, while the middle-income persons will become 
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increasingly dependent on door-to-door RHS service (and because they attach less importance 
to the status value of having and using a private car). In this scenario, the motorcycle-for-hire 
becomes a hybrid mode which can serve private travel (individual mobility) or serve 
customers/commuters as part of a group of drivers (collective mobility). Persons in the new 
generation (i.e., actively involved in the gig economy) will earn income from a variety of 
endeavors. They will gravitate to electric forms of travel, such as electric motorcycles. Many 
will opt to earn supplemental income by working as a motorcycle-for-hire as part for one or 
more of the RHA companies. 

3. Transport infrastructure and urban mobility landscape 

The RHA companies and motorcycle-for-hire groups will compete for access at the mass rail 
transit stations. The RHA companies will try to negotiate territory with the motorcycle Wins in 
these locations which, if successful, would provide commuters with two competing options. 
This would increase the concentration of motorcycle taxis along the spokes of the mass rail 
transit lines, especially in areas of high-density dwellings (i.e., condos) and worksites. Inevitably, 
the sidewalk would become a parking spot for many of these motorcycle taxis, unless advance 
preparations are made. 

4. Quality of life 

Overall, in this scenario, commuting to/from Bangkok and vicinity will be a degraded 
experience. The expansion of neighborhoods will be along the spokes of the mass rail transit 
lines. However, the public mass transit system will not be integrated among its parts or with 
potential feeder modes. Motorcycle taxis will become competitors with mass transit, and too 
many motorcycle trips will be long-distance, with the inherent risk of accidents and harm to 
health for both the rider and driver. This will compound the notoriety of Bangkok as having 
the highest number of traffic injuries/fatalities and the worst air pollution due to traffic 
congestion.  
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ภาคผนวก ฉ ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับอนาคตของการเดินทางในเมือง          
จาก Private MaaS สู ่Government MaaS 

 

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการขนส่งมีผลต่อการเดินทางในเมือง ในปัจจุบันนวัตกรรมด้านการขนส่งที่สำคัญ 
คือ ระบบบริการร่วม (sharing) นำไปสู่แนวคิดธุรกิจบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน (Ride-
Hailing Services: RHS) เป ็นนว ัตกรรมด ้านการขนส ่งท ี ่กำล ังได ้ร ับความน ิยมและกลายเป ็นว ิถ ีใน
ชีวิตประจำวันของคนเมืองทั่วโลก ธุรกิจนี้เป็นรูปแบบการให้บริการเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ โดยใช้ประโยชน์จาก
จำนวนรถส่วนบุคคลที่มีอยู่ในเมือง ด้วยการควบคุมผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน แอปพลิเคชัน (Ride Hailing 
Application: RHA) บนสมาร์ทโฟนถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการด้านการขนส่ง 
ผู้ขับขี่ได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการ ไม่จำเป็นต้องวางโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิม เพียงแค่สร้างแพลตฟอร์มก็
สามารถดำเนินการให้บริการได้ทันที ในปัจจุบันมีการให้บริการแล้วในเมืองทั่วโลก และมีจำนวนผู้ใช้บริการ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นำไปสู่ข้อพิพาทและการประท้วงจากแท็กซี่ท้องถิ่นในหลายประเทศ และส่งผลให้แต่ละ
ประเทศมีนโยบายรับมือกับปัญหาที่เกิดข้ึนแตกต่างกันไป  

แนวคิดการขนส่งฐานบริการ Mobility as a Service (MaaS) กลายเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ใน
การจัดการระบบขนส่งในอนาคต MaaS เป็นแนวคิดในการให้บริการขนส่งที ่ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของ
ยานพาหนะ (personally-owned modes of transportation) แต่เป็นผู้ให้บริการขนส่งที่รวบรวมเอาบริการ
ขนส่งที่เป็นของรัฐและเอกชนมาให้บริการแก่ผู้เดินทาง ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถตัดสินใจตลอดจนวางแผนการ
เดินทางของตัวเองในรูปแบบที่สะดวกที่สุด รวดเร็วที่สุด และพึงพอใจที่สุด ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าบริการ
และจองการเดินทางหลายรูปแบบได้ภายในแอปพลิเคชันเดียว และแอปพลิเคชันนี้สามารถแนะนำช่องทางการ
เดินทางแบบเรียลไทม์โดยประมวลผลโอกาสและความเป็นไปได้ในการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดมอบให้แก่
ผู้ใช้บริการ ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่คุ้มค่าทั้งในเชิงราคาและการประหยัดเวลา ในปัจจุบันอุตสาหกรรม
คมนาคมขนส่งให้ความสำคัญกับแนวคิด MaaS เป็นอย่างมาก ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล 
ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล big data ทำให้สามารถบูรณาการระบบขนส่งทั้งหมดมาให้บริการกับผู้เดินทาง
บนแพลตฟอร์ม หลายเมืองในโลกกำลังพยายามพัฒนาแพลตฟอร์มบริการขนส่งตามแนวคิด MaaS ให้เกิดขึ้น
และใช้งานได้จริง ร่วมกับเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ (autonomous driving) และ เครื่องยนต์ระบบไฟฟ้า 
(electrification) 

ในกรณีของประเทศไทย ความไร้ประสิทธิภาพของระบบขนส่งสาธารณะทำให้ความนิยมในการ
เดินทางด้วยบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารผ่านแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดความขัดแย้งกับรถ
รับจ้างทั้งแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้าง เนื่องจากใช้รถผิดประเภท ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ อัตรา
ค่าบริการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและผู้ให้บริการเครือข่ายการขนส่งไม่ได้ขออนุญาตประกอบการ
ขนส่งตามกฎหมาย ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทที่ให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร
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เปิดตัวแอปพลิเคชันทริป แพลนเนอร์ (Trip Planner) ฟีเจอร์และบริการวางแผนเดินทางใหม่ล่าสุด นำร่อง
แนวคิด MaaS เป็นครั้งแรกในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยแนวคิดหลัก คือ การบูรณาการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร
เชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะ ดังนั้น ในอนาคตธุรกิจให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารโดยภาคเอกชนจะ
เติบโตและนำร่องบูรณาการระบบขนส่งเพื่อให้บริการขนส่งตามแนวคิด MaaS จึงเป็นความท้าทายสำหรับ
ประเทศไทยในการบูรณาการระบบขนส่งทั้งหมดตามแนวคิดนี้ ในขณะที่ระบบขนส่งสาธารณะยังขา ดการ 
บูรณาการ บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารยังไม่มีกฎหมายรองรับแบบบูรณาการ อีกทั้งเทคโนโลยีด้านการ
ขนส่ง ได้แก่ ยานยนต์ไร้คนขับ (Autonomous Vehicle: AV) และยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) ก็
ยังไม่มีการรองรับด้านกฎหมายและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัยและประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกัน  
 ประเด็นที่กล่าวทั้งหมดนี้ นำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะประเด็นนโยบายสาธารณะที่สำคัญในการ
สนับสนุนการเดินทางของคนเมืองให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมถึงนโยบายเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านการเดินทางในอนาคตที่เหมาะสม นัยเชิงนโยบายที่ใช้เป็นกรอบความคิดของข้อเสนอเชิงนโนบายและเชิง
ยุทธศาสตร์สำหรับอนาคตของการเดินทางในเมือง ประกอบด้วย 1) ความเหลื ่อมล้ำจากเศรษฐกิจ
แพลตฟอร์ม 2) ความล้าหลังของกฎหมาย และ 3) ความล้าสมัยของโครงสร้างพื้นฐาน  จึงมีข้อเสนอเชิง
นโยบายเพื ่อดำเนินการรับมืออนาคตฐาน (baseline future) และสร้างอนาคตพึงประสงค์ (preferable 
future) ของการเดินทางในเมือง ดังนี้ 
 
1. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อดำเนินการรับมืออนาคตฐานของการเดินทางในเมือง: ยุคแห่งธุรกิจขนส่งฐาน
บริการของเอกชน (Private MaaS Era) 

เมื่อนำปัจจัยขับเคลื่อนที่มีผลกระทบสูงและความไม่แน่นอนต่ำมาประมวลและวิเคราะห์เป็นภาพ
อนาคตฐาน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการคาดการณ์อนาคตของการเดินทางในมหานครกรุงเทพ ฉายเป็นภาพอนาคต
ฐาน ดังนี้  

1) Private MaaS: ภาคเอกชนนำร่องบริการขนส่งแห่งอนาคต ธุรกิจบริการขนส่งของเอกชนจะ
เติบโตและนำร่องบูรณาการระบบขนส่งเพื่อให้บริการบนแพลตฟอร์มตามแนวคิด MaaS  

2) ประชากรกลุ่มใหม่เพิ่มการเดินทางแบบประตูสู่ประตู  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม 
ได้แก่ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สังคมปัจเจกนิยม ทำให้ความต้องการการเดินทางแบบประตูสู่ประตูเพ่ิมมากขึ้น 
ทำให้บริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชันได้รับความนิยม 

3) รถจักรยานยนต์รุ่งโรจน์ในยุคอีคอมเมิร์ซ บริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชัน โดยเฉพาะการขนส่ง
สินค้าออนไลน์ด้วยรถจักรยานยนต์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

4) รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นเส้นเลือดฝอยที่เข้มข้นของคนเมือง บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่าน
แอปพลิเคชันจะเป็นระบบขนส่งรองของระบบขนส่งมวลชน ช่วยเพิ่มจำนวนผู้โดยสารให้แก่ระบบขนส่งมวลชน 

5) ยานยนต์ไฟฟ้าค ือโจทย์ใหม่ของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื ้นฐาน  บริการขนส่งด้วย
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันจะได้รับการสนับสนุนมากขึ้น  



234 

6) ฤายานยนต์ไร้คนขับคืออนาคต? บริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่เกือบทุกบริษัทกำลังเร่งวางแผนและ
ออกแบบรถรุ่นใหม่ที่รองรับนวัตกรรมยานยนต์ไร้คนขับ  รวมไปถึงมีการทดลองให้บริการรถเมล์ไร้คนขับใน
หลายเมืองทั่วโลก จึงเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพสูงบนแพลตฟอร์มบริการขนส่งในอนาคต 

โดยสรุป ในภาพอนาคตฐานของการเดินทางในมหานครกรุงเทพจะมีธุรกิจขนส่งฐานบริการของเอกชน 
(Private MaaS) เป็นแพลตฟอร์มให้บริการขนส่งแบบบูรณาการ เน้นบริการรถจักรยานยนต์เชื่อมต่อกับระบบ
ขนส่งมวลชน โดยมีการผลักดันให้ใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น รวมถึงผลักดันให้ยานยนต์ไร้คนขับเป็นส่วน
สำคัญในการยกระดับการให้บริการขนส่งบนแพลตฟอร์ม การให้บริการขนส่งแบบบูรณาการบนแพลตฟอร์ม
ของบริษัทเอกชนช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ดี ก็อาจนำไปสู่ปัญหา
ต่าง ๆ ได้แก่  

1. ด้านประสิทธิภาพ Private MaaS ทำให้เกิดการผูกขาดตลาดของเอกชนรายใหญ่ไม่กี่ราย  
2. ด้านความเท่าเทียม การกินรวบของบริษัทรายใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างชาติ ทำให้เกิดความ

เหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันกับระบบขนส่งอ่ืนๆ เช่น รถจักรยานยนต์รับจ้างและแท็กซี่  
3. ด้านความยั่งยืน การส่งเสริมให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารผ่านแอปพลิเคชันทั้งรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์เป็นบริการขนส่งหลักบนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงกับระบบขนส่งมวลชนทางราง ไม่ใช่การพัฒนา
ระบบขนส่งอย่างยั่งยืนเนื่องจากเป็นการเดินทางที่มีผู้โดยสารน้อย (low-occupancy vehicle)  

จึงมีข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับรับมืออนาคตฐานของการเดินทางในมหานครกรุงเทพ ดังนี้  
1) ยุทธศาสตร์รับมือนวัตกรรมขนส่ง: การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายและโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อ

รองรับเทคโนโลยีขนส่งสมัยใหม่ 
1.1) นโยบายกำกับดูแลธุรกิจรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการ

แข่งขันที่เป็นธรรม เพ่ือความสมดุลระหว่างการกำกับดูแลของภาครัฐที่มุ่งรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภคเป็น
หลัก ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความยืดหยุ่นให้กับผู้ประกอบการและภาคธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ทางธุรกิจและการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรกำหนดมาตรฐานควบคุมข้ัน
ต่ำ (minimum requirement) เพื ่อความปลอดภัยของผู ้โดยสาร ทั ้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ
แพลตฟอร์มที ่ให้บริการ มาตรฐานผู ้ขับขี ่และยานพาหนะ และมาตรฐานด้านประกันภัยแบบเรียลไทม์ 
นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีมาตรการป้องกันผลกระทบต่อผู้ให้บริการในท้องถิ่น จึงควรกำหนดมาตรฐานด้าน
ราคา มาตรฐานพื้นที่ให้บริการและมาตรฐานผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหรือผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน ซึ่งไม่ควรเป็น
บริษัทต่างชาติ เพ่ือส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  

1.2) นโยบายบูรณาการระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับแพลตฟอร์มบริการขนส่งตามแนวคิด
MaaS เพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ภาครัฐต้องส่งเสริมการเชื่อมโยงผู้ให้บริการระบบ
ขนส่งสาธารณะทั้งภาครัฐและเอกชน (transport operators) กับแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวกด้วยระบบขนส่งสาธารณะแบบออนดีมานด์ ภาครัฐต้องปฏิรูประบบรถจักรยานยนต์
รับจ้างเพ่ือสนับสนุนให้เป็นระบบขนส่งรองที่มีประสิทธิภาพ และต้องบูรณาการด้านราคาค่าโดยสารด้วยระบบ
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ตั๋วร่วมเพื่อทำให้ราคาค่าเดินทางรวมถูกลง จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแรงจูงใจในการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะแทนการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว 

1.3) นโยบายเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับยานยนต์ไร้คนขับ 
เพื่อยกระดับคุณภาพของระบบขนส่งสาธารณะบนแพลตฟอร์ม หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการขนส่งควร
เตรียมความพร้อมด้านกฎหมายในการควบคุมยานยนต์ไร้คนขับ ได้แก่ ความรับผิดของบริษัทประกันภัยและ
กรอบจริยธรรมของการพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับรถยนต์โดยคณะกรรมการจริยธรรม ซึ่งไม่ใช่การออกแบบ
วิธีตัดสินใจของรถเท่านั้น แต่มีนัยยะของความเป็นธรรมแก่พลเมืองที่ใช้ถนนร่วมกันด้วย ในขณะเดียวกัน ต้อง
ยกระดับคุณภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับยานยนต์ไร้คนขับ 
อาทิ ข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์ ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะและระบบการสื่อสารระหว่างรถ เป็นต้น 

1.4) นโยบายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (data Infrastructure) ระดับเมืองให้
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะ  การจัดทำฐานข้อมูลการเดินทาง
แบบเรียลไทม์จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการบริการขนส่งสาธารณะให้สอดคล้องกับอุปสงค์การเดินทางในแต่
ละช่วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ข้อมูลการเดินทางของที่เอามาใช้ในการวางแผนพัฒนาระบบ
ขนส่งจำเป็นต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและปกป้องความเป็นส่วนตัวของประชาชน (privacy and 
security) และหน่วยงานใดจะเป็นเจ้าของและกำกับดูแลข้อมูลเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง รวมถึงแนวทางการ
ป้องกันปัญหาเรื่องการโจมตีข้อมูลของ spyware และ ransomware  

1.5) นโยบายการสนับสนุนระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสำหรับจักรยานยนต์ไฟฟ้า กระทรวงพลังงานได้
ดำเนินการจัดทําแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไฟฟ้าเพ่ือรองรับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย อย่างไรก็ดี 
การกำหนดความเหมาะสมของที่ตั้งสถานีชาร์จไฟรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างยิ่ง จึงควรพิจารณา
การกระจายตัวที่ตั้งวินรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือสถานีจอดรถในการกำหนดที่ตั้งสถานีชาร์ จไฟ เพื่อรองรับ
การเติบโตของบริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชัน  

2) ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตแรงงานภาคบริการขนส่งบนแพลตฟอร์ม : การส่งเสริมสวัสดิการ ความ
ปลอดภัย และความเป็นธรรมในการประกอบอาชีพสำหรับผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ 

2.1) นโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชัน 
ภาครัฐควรกำหนดมาตรฐานในการทำงานที่เหมาะสมสำหรับแรงงานด้านบริการขนส่งบนแพลตฟอร์ม โดย
กรมการขนส่งทางบกร่วมกับกรมแรงงานในการกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ อาทิ จำนวนชั่วโมงทำงาน จำนวน
รอบและระยะทางรวมในการให้บริการในแต่ละวัน การมอบหมายงานของแพลตฟอร์มให้มีความเป็นธรรม 
และระบบประกันสังคมและสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐได้อย่างเท่า
เทียม 

2.2) นโยบายส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชัน เพ่ือ
ลดอุบัติเหตุ ภาครัฐควรออกกฎหมายในการควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์ กรมการขนส่งทางบกสามารถออก
กฎหมายที่กำหนดรายละเอียดของรูปแบบและมาตรฐานของรถจักรยานยนต์ที่มีความปลอดภัยมากขึ้น และ
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กำหนดคุณสมบัติของผู ้ข ับขี ่รถจักรยานยนต์ รวมถึงการเพิ ่มความเข้ มงวดในการออกใบอนุญาตขับขี่
รถจักรยานยนต์ นอกจากนี้ ควรพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางถนนที่สนับสนุนความปลอดภัยในการขบัขี่
รถจักรยานยนต์ เช่น การกำหนดช่องจราจรเฉพาะสำหรับรถจักรยานยนต์ เป็นต้น 

  2.3) นโยบายเพิ่มพื้นที่สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้ขับขี่โดยการลดเวลาและระยะทางในการขับขี่เพื่อรอให้บริการลูกค้า  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรพิจารณาตำแหน่งสถานีจอดที่เหมาะสม ไม่สร้างผลกระทบให้กับระบบจราจรของเมือง และควรพิจารณา
แนวทางการใช้งานพื้นที่ที่ยังขาดการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ (underutilization) เช่น พื้นที่ใต้ทางด่วน
หรือที่จอดรถที่มีการใช้งานเฉพาะในบางเวลา มาพัฒนาเป็นสถานีจอดรถ 

  4) ยุทธศาสตร์ความเป็นธรรมบนแพลตฟอร์ม : การปรับสมดุลอำนาจในการต่อรองบนเศรษฐกิจ
แพลตฟอร์ม (collective bargaining)   

3.1) นโยบายสร้างแพลตฟอร์มแบบสหกรณ์ (collective/cooperative platforms) เพื่อส่งเสริม
ความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแพลตฟอร์มบริการขนส่ง  การเพิ่มอำนาจการต่อรองของผู้ขับขี่
หรือผู้โดยสารบนแพลตฟอร์ม ภาครัฐควรพิจารณาแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มแบบสหกรณ์ที่มีผู้ขับขี่รถ
รับจ้างทั้งแท็กซี่และจักรยานยนต์รับจ้างมีหุ้นส่วนอยู่โดยตรง โดยได้รับการสนับสนุนด้านการเงินและด้าน
กฎหมายต่าง ๆ จากภาครัฐ และควรเพิ ่มความสามารถในการต่อรองของผู ้ขับขี ่ที ่ให้บริการขนส่งบน
แพลตฟอร์มโดยการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้จัดตั้งสหภาพแรงงานของแรงงานกลุ่มนี้ ในการนี้ จำเป็นต้องมี
การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในรูปแบบใหม่นี้ให้เอื้อต่อการสร้างอำนาจในการ
ต่อรองมากขึ้น 

3.2) นโยบายออกกฎหมายป้องกันการผูกขาด (antitrust law) เพ่ือควบคุมกิจการแพลตฟอร์ม และ
ป้องกันการกินรวบโดยบริษัทขนาดใหญ่ ภาครัฐควรปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายป้องกันการผูกขาดที่ตาม
ทันกับเทคโนโลยีและรูปแบบการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาแนวทางการ
ควบคุมให้มีการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกันระหว่างรถรับจ้างเดิมทั้งแท็กซี่และจักรยานยนต์รับจ้างกับผู้ให้บริการ
รถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้ทั้งสองระบบสามารถสร้างรายได้จากเทคโนโลยีและดำเนิน
ธุรกิจร่วมกันได้โดยตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้ใช้บริการ 

 
2. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อดำเนินการสร้างอนาคตพึงประสงค์ของการเดินทางในเมือง: ยุคแห่งกิจการ
ขนส่งฐานบริการของรัฐ (Government MaaS Era)  

เหตุการณ์สำคัญในอนาคตที่พึงประสงค์ คือ คนอยู่ในเมืองและเดินทางเพื่อส่วนรวม รัฐเป็นผู้กำกับดูแล
กิจการขนส่งฐานบริการของรัฐ (Government MaaS) ภายใต้แนวคิด Mobility as a welfare service ค่า
โดยสารราคาถูกเนื่องจากการบูรณาการด้านราคาของระบบขนส่งสาธารณะ ทุกคนมีทางเลือกในการเดินทางที่
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หลากหลายในราคาที่จ่ายได้ (affordable transport) สามารถตอบสนองความต้องการในการเดินทางของคน
ทุกกลุ ่ม โดยเฉพาะการเดินเท้า จักรยาน รวมถึงยานพาหนะขนาดเล็กไร้เครื ่องยนต์  (micro mobility) 
ยานพาหนะขนาดเล็ก POD กับรถเมล์ไร้คนขับเป็นระบบขนส่งรองเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนที่ครอบคลุม
พื้นที่มหานครกรุงเทพ มีการขนส่งสินค้าด้วยโดรน ในขณะที่วินรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างเป็นทางเลือกใน
การเดินทางเพ่ือท่องเที่ยวแบบประสบการณ์ในราคาสูง จะเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์มหานครกรุงเทพ  

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื ่อดำเนินการการสร้างอนาคตพึงประสงค์  กำหนดวัตถุประสงค์เชิงนโยบาย 
(policy objectives) ประกอบด้วย 1) ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกภาคส่วนบนแพลตฟอร์ม 2) ลดจำนวนอุบัติเหตุ 
3) เพ่ิมจำนวนผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะ และ 4) เคลื่อนที่อย่างยั่งยืน (sustainable mobility) ข้อเสนอ
เชิงนโยบายมีดังนี้ 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการขนส่งฐานบริการของรัฐ (Government MaaS): การพัฒนาบริการ
ขนส่งแบบบูรณาการโดยภาครัฐ เพื่อสร้างทางเลือกในการเดินทางที ่หลากหลายในราคาที่เข้าถึงได้และ
สอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางของคนเมืองทุกกลุ่ม บริการขนส่งตามแนวคิด MaaS จะมีความ
ยืดหยุ่นตามอุปสงค์ในการเดินทาง สามารถบริหารจัดการอุปทานให้สอดคล้องกับอุปสงค์ และควบคุมอุปสงค์
ให้สอดคล้องกับอุปทานเช่นเดียวกัน โดยอาศัยระบบฐานข้อมูล big data ที่มีประสิทธิภาพสูง 

1.1) นโยบายจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลระบบขนส่งสาธารณะของภาคมหานครกรุงเทพ  ในปัจจุบัน
หน่วยงานที่ให้บริการขนส่งในภาคมหานครมีทั้งหน่วยงานระดับชาติและระดับท้องถิ่นซึ่งกำกับดูแลภายใต้
กระทรวงคมนาคมทำให้ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ดังนั้น ในการบูรณาการระบบขนส่งสาธารณะ
ในมหานครกรุงเทพ จึงมีข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการขนส่งระดับภาค ได้แก่ องค์การ
ขนส่งแห่งมหานครกรุงเทพ เช่นเดียวกับมหานครอื่นๆ ในโลก เช่น มหานครลอนดอนมีหน่วยงาน Transport 
for London ทำหน้าที่กำกับดูแลระบบขนส่งทั้งหมดในภาค 

1.2) นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพรถเมล์ให้บริการแบบตรงใจ (on-demand bus) ช่วยยกระดับ
คุณภาพการให้บริการของรถเมล์แบบสนองความต้องการในการเดินทาง สามารถสร้างทางเลือกในการเดินทาง
ที่หลากหลายให้แก่ผู้ใช้บริการ จึงเสนอให้มีการปฏิรูปองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการเป็นระบบขนส่งรองสนับสนุนระบบขนส่งมวลชนทางรางที่มีคุณภาพสูง  และเป็นทางเลือกในการ
เดินทางสำหรับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การขนส่งแห่งมหานครกรุงเทพ  

1.3) นโยบายเพิ่มทางเลือกในการเดินทางด้วยบริการร่วมการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์  เพ่ือ
สนับสนุนการเดินทางระยะสั้นตามแนวคิด TOD บริการขนส่งตามแนวคิด MaaS ควรเพิ่มทางเลือกในการ
เดินทางด้วยบริการร่วมเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ เช่น จักรยานให้เช่า สกูตเตอร์ให้เช่า เพื่อเป็น first/last 
mile transport เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายและ
โครงสร้างพื้นฐานสำหรับ micro mobility เช่น กติกาการขับขี ่สถานีจอดและสถานีชาร์จไฟ เป็นต้น 

1.4) นโยบายสนับสนุนสวัสดิการค่าเดินทางแบบประตูสู่ประตู (door-to-door) 
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 ตามแนวคิด Government MaaS ผู้เดินทางสามารถเลือกรูปแบบการเดินทางตามความต้องการ
และความเหมาะสมกับการเดินทางแต่ละครั้งในราคาที่เข้าถึงได้  (affordable price) โดยจ่ายค่าบริการราย
เดือน (monthly subscription) หรือจ่ายตามที่ใช้ (pay-as-you-go)  ตามแนวคิด Mobility as a welfare 
service ค่าเดินทางเป็นสวัสดิการในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  จึงเสนอให้มีการสนับสนุนสวัสดิการเดินทาง
ครอบคลุมตลอดการเดินทางแบบประตูสู่ประตู โดยรวมค่าเดินทางในส่วนของ first/last mile transport 
ด้วย โดยการต่อยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกับระบบตั๋วร่วม หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องบัตรคน
จนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่ให้บริการขนส่ งหรือองค์การขนส่งแห่งมหานครกรุงเทพในการ
สนับสนุนสวัสดิการเดินทางให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 

1.5) นโยบายเพิ่มความปลอดภัยสำหรับระบบขนส่งสาธารณะด้วยเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับและ
การเชื่อมต่อข้อมูลกับยานพาหนะ เพื่อลดอุบัติเหตุ เนื่องจากยานพาหนะเหล่านี้ถูกออกแบบให้ขับตามกฎ
จราจรอย่างเคร่งครัด อีกทั้งความแม่นยำของบรรดาเซนเซอร์ในรถจะส่งผลให้มันหยุดรถทันทีเมื่อมีความเสี่ยง
การเกิดอุบัติเหตุ จึงมีโอกาสเกิดความผิดพลาดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับรถที่ควบคุมโดยมนุษย์ โดยรถเมล์ไร้คนขับ
จะแชร์ข้อมูลการขนส่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รถแต่ละคันแสดงอยู่ในแผนที่อย่างแม่นยำและอัปเดตแบบ
เรียลไทม ์ยังสามารถรับรู้สัญญาณไฟจราจรและระบบการสื่อสารระหว่างรถ เพ่ือมั่นใจว่าการจราจรจะเคลื่อน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.6) นโยบายส่งเสริมการเดินทางเพื่อส่วนรวม (collective mobility) เพื่อแก้ปัญหาความต้องการ
เดินทางในชั่วโมงเร่งด่วนและสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะอย่างยั่งยืน ควรมีมาตรการส่งเสริมการ
เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ลดการเดินทางด้วยยานพาหนะที ่มีผู ้โดยสารน้อย (low-occupancy 
vehicle) ด้วยการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื ่อแบ่งปันการเดินทางร่วมกัน  (shared mobility) ผู ้โดยสาร
สามารถเลือกเดินทางกับกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีความต้องการในการเดินทางใกล้เคียงกัน 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองไร้รอยต่อ: การออกแบบกายภาพเมืองเพื่อส่งเสริมการเดินทางแบบไร้
รอยต่อ (seamless connectivity)  

2.1) นโยบายออกแบบจุดเปลี่ยนถ่ายระบบขนส่งสาธารณะให้มีความสะดวก เพ่ือรองรับบริการขนส่ง
แบบประตูสู่ประต ู(door to door service) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกแบบจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางให้มี
ความเชื่อมต่อกันทางกายภาพเพ่ืออำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทางสามารถใช้เวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้อยที่สุด 

2.2) นโยบายออกแบบพื้นที่รอบสถานีเพื่อส่งเสริมการเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์  การออกแบบพื้นที่
รอบสถานีให้มีลักษณะทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเดิน (walkable environment) ช่วยส่งเสริมการเข้าถึงสถานี 
และเพิ่มจำนวนผู้โดยสารในระบบขนส่งมวลชน เนื่องจากการเดินเท้า จักรยานหรือยานพาหนะ micro 
mobility ช่วยให้ราคาค่าเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะถูกลง เพราะค่าเดินทางเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชน 
(first/last mile connectivity) เป็นศูนย์  
  ข้อเสนอเชิงนโยบายทั้งหมดนี้จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่สังคมที่มีระบบขนส่ ง
สาธารณะที่เอ้ือต่อประชาชนอย่างแท้จริง 


