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ความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยกีารขนสง่มผีลตอ่การเดนิทางในเมอืง ในปจัจบุนันวตักรรม
ด้านการขนส่งท่ีสําคัญ คือ ระบบบรกิารรว่ม (sharing) ยานยนต์ไฟฟ้า (electric
vehicle) ยานยนต์ไรค้นขับ (autonomous vehicle) และระบบเชื่อมโยงข้อมูล
(connected vehicle) หรอืระบบขนสง่ซึง่คาดกนัวา่จะมาเปลีย่นระบบขนสง่สาธารณะ
ใหม้ปีระสิทธภิาพมากขึ้นเพื่อรองรบัรปูแบบการเดินทางที่หลากหลายของคนเมอืง
ในอนาคตตามแนวคิดการสัญจรสมยัใหม่ (new mobility) นาํไปสู่แนวคิดด้านระบบ
ขนส่งสมยัใหมท่ี่เกิดจากการบูรณาการเทคโนโลยีเหลา่น้ี อาทิ แนวคิดการขนส่งฐาน
บรกิาร Mobility as a Service (MaaS) แนวคิดยานยนต์สมยัใหม่ Connected
Autonomous Shared Electric (CASE) หรอื Shared Electric and Autonomous
vehicles (SEAVs)

ในขณะนี้ ประเทศไทยกาํลงัวางแผนพฒันาระบบขนสง่มวลชน (mass transit)
ซึ่งในปัจจบุันมเีพยีงมหานครกรงุเทพเมอืงเดียวเท่านั้นที่มกีารพฒันาระบบขนส่ง
มวลชน อย่างไรก็ดี เมืองหลักภูมิภาคก็ต้องการการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
เชน่เดียวกัน แต่นิยามและรปูแบบของระบบขนส่งมวลชนจาํเป็นต้องปรบัเปล่ียนให้
สอดคลอ้งกบัแนวโนม้การเดนิทาง รวมถงึแนวโนม้การพฒันาระบบขนสง่ดว้ยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ท่ีสําคัญในอนาคตอีกด้วย เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
คนเมอืงหลกัในอนาคตได้อย่างมปีระสิทธภิาพ

ข้อเสนอเชงินโยบายสําหรบัอนาคตของการเดินทางในเมอืงหลกัภมูภิาคน้ี
เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาอนาคตของการเดินทางในเมอืงหลกั 3 เมอืง ได้แก่ เมอืง
เชยีงใหม่ เมอืงขอนแก่น และเมอืงหาดใหญ่-สงขลา ด้วยเครื่องมอืการคาดการณ์
เชงิยุทธศาสตร์ โดยศึกษาท้ังสถานการณ์การเดินทางในปัจจบุันและอนาคต ผลการ
ศกึษามขีอ้คน้พบสาํคญัอนันาํไปสูข่อ้เสนอเชงินโยบายเพือ่ดาํเนนิการรบัมอือนาคตฐาน
และสรา้งอนาคตพงึประสงค์ของการเดินทางในเมอืงหลกัภมูภิาค ดังต่อไปน้ี

อนาคตการเดินทางในเมอืงหลกัภมูภิาค
จาก Mass Transit สู่ Mass Customization
เปี่ ยมสุข สนิท

งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเ์พ ือ่ศกึษาสถานการณ์
การเดนิทางในปจัจบุนัและคาดการณอ์นาคต
การเดนิทางในเมอืงหลกัภมูภิาค (regional
city) ของประเทศไทย โดยใชก้ระบวนการและ
วธิกีารคาดการณเ์ชงิยทุธศาสตร์ (strategic
foresight) ขอบเขตงานวจิยัมุง่เนน้ศกึษา
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะและ
คัดเลอืกเมอืงหลกัภมูภิาค 3 เมอืง ได้แก่
เมอืงเชยีงใหม่ เมอืงขอนแก่น และเมอืง
หาดใหญ่-สงขลา เป็นกรณีศึกษา

จากการกวาดสัญญาณด้วยกรอบ
แนวคดิ STEEPV สามารถวเิคราะหเ์ปน็ภาพ
อนาคตฐาน (baseline future) ไดว้า่แนวโนม้
การเดินทางในเมอืงหลกัภมูภิาคในอนาคต
สอดคลอ้งกับแนวโน้มการเดินทางในเมอืง
หลวงอยา่งมหานครกรงุเทพ โดยแพลตฟอรม์
บรกิารขนสง่จะเขา้มามบีทบาทสาํคญัในการ
เดนิทางในเมอืงหลกัในอนาคต แตจ่ะมคีวาม
แตกตา่งจากเมอืงหลวงตรงทีอ่าจจะไมม่รีะบบ
ขนส่งมวลชนทางรางเป็นแกนหลกัการให ้
บรกิารขนสง่ตามแนวคดิ Mobility-as-a-
Service หรอื MaaS การเดนิทางในเมอืงหลกั
จะมกีารพฒันาระบบขนสง่มวลชน โดยผลกัดนั
ใหร้ถสองแถวเป็นระบบขนส่งรอง มกีาร
พฒันาแพลตฟอรม์โดยภาคเอกชนตามแนว
คิดการขนส่งฐานบรกิาร (private MaaS)
โดยเนน้บรกิารขนสง่ดว้ยรถสว่นบคุคลรว่ม
โดยสาร รวมถงึยานยนตส์มยัใหมต่ามแนวคดิ
CASE กจ็ะเปน็สว่นสาํคญัในการยกระดบัการ
ใหบ้รกิารขนสง่สาธารณะบนแพลตฟอรม์และ
สามารถคัดเลอืกภาพอนาคตท่ีพงึประสงค์
(preferable future) ของการเดินทางใน
เมอืงหลกัไดว้า่จะมกีจิการขนสง่ฐานบรกิาร
ของเมอืง (City MaaS) ท่ีทําใหค้นเมอืง
เดินทางได้อย่างสะดวกมทีางเลอืกในการ
เดนิทางทีห่ลากหลาย เนื่องจากระบบขนสง่
สาธารณะมรีาคาถกู เนน้การเดนิเทา้จกัรยาน
และ micro mobility
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ข้อค้นพบท่ีสําคัญ
1. การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนแบบ
เมืองใหญ่: กรงุเทพภิวฒัน์

ในภาพรวม ระบบขนส่งสาธารณะในเมอืงหลกัของประเทศ
ไทยยังไร้ประสิทธิภาพ มีเพียงระบบขนส่งนอกระบบ
(informal transport) คือ รถสองแถวเป็นระบบขนส่ง
หลกัทีใ่หบ้รกิารขนสง่ภายในเมอืงและเชื่อมโยงระหวา่งเมอืง
หลักกับพื้นท่ีโดยรอบ อกีท้ัง ยังประสบปัญหาความล่าชา้
ของการพฒันาระบบขนส่งมวลชนเนื่องจากรฐับาลขาด
ความชดัเจนในแผนการพฒันาระบบขนส่งมวลชนในเมอืง
หลกัภมูภิาค ท้ังน้ี ทกุเมอืงต่างต้องการการพฒันาระบบ
ขนส่งมวลชนทางรางเชน่เดียวกับภาคมหานครกรงุเทพ
แมว้า่จะมขีอ้กงัวลเรือ่งจาํนวนผูโ้ดยสารซึ่งเปน็ขอ้จาํกดัของ
การพฒันาระบบขนส่งมวลชนในเมอืงขนาดกลางก็ตาม
อย่างไรก็ดี ในปัจจบุันสถานการณ์การใหบ้รกิารของระบบ
ขนส่งสาธารณะในเมอืงหลกัภมูภิาคมคีวามแตกต่างกันใน
แต่ละเมอืงเนื่องจากปัจจยัการเมอืงในแต่ละท้องถิ่น
เมอืงเชยีงใหมย่ังขาดแนวทางการบรหิารจดัการรถแดง
รว่มกับระบบขนส่งมวลชน เมืองขอนแก่นมีอุปสรรคใน
การพฒันาระบบขนสง่มวลชนเนื่องจากภาครฐัตอ้งการเปน็
ผู้สรา้งและดําเนินการระบบขนส่งมวลชนแทนท้องถิ่น
ในขณะที่ เมอืงหาดใหญ-่สงขลาพยายามผลกัดนัการพฒันา
ระบบขนส่งมวลชนเช่ือมโยงระหวา่งสองเมือง โดยเมือง
ส่วนใหญ่ต้องการะบบขนส่งสมัยใหม่ ไม่ได้ใหค้วามสําคัญ
กับการพฒันาและปรบัปรงุระบบขนส่งที่มอียู่เดิมคือ
รถสองแถวใหม้ปีระสิทธภิาพเพิม่มากขึ้น แมว้า่รถสองแถว
จะมบีทบาทกับเมอืงในหลายมติิทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สังคมก็ตาม

2. การพ่ึงพายานพาหนะส่วนตัว
ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการเดินทางของคนเมอืง
พบวา่ เมอืงหลกัภมูภิาคทัง้สามเมอืงพึ่งพารถสว่นตวัในการ
เดินทางสูงมาก รปูแบบการเดินทางท่ีมสัีดส่วนสูงท่ีสุด คือ
รถจกัรยานยนต์ ท้ังการเดินทางไปทํางาน ไปเรยีนหนังสือ
และประกอบอาชพี สะท้อนภาพการเป็นเมอืงจกัรยานยนต์
อย่างชัดเจน โดยเกือบทุกครวัเรอืนจะมีรถจักรยานยนต์
อย่างน้อย 1 คัน รองลงมาคือการเดินทางด้วยรถยนต์ มี
สัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 การขับขี่ยานพาหนะส่วนตัวจงึเป็น
วถีิชวีติของคนเมืองหลัก ในขณะท่ีระบบขนส่งสาธารณะมี

บทบาทนอ้ยมากในการเดนิทางในเมอืงหลกัภมูภิาค เนื่องจาก
เมอืงไมม่รีะบบขนส่งสาธารณะที่มปีระสิทธภิาพและมกีารใช้
ประโยชน์ท่ีดินแบบแผ่กระจายไปตามเส้นทางคมนาคมสาย
หลกั ทําใหกิ้จกรรมต่าง ๆ กระจายตัวออกไปนอกเมอืงอยู่
ในพื้นทีท่ีไ่มม่กีารเขา้ถงึดว้ยระบบขนสง่สาธารณะ เชน่ ศนูย์
ราชการ เป็นต้น นอกจากน้ี ยังพบวา่ “คนยิ่งรวย ยิ่งอยู่
ชานเมอืง ยิ่งขับรถ” ยิ่งตอกยํ้าวา่การพฒันาระบบขนส่ง
มวลชนแบบเดิมไมส่ามารถทําใหค้นบางกลุม่โดยเฉพาะผู้มี
รายได้สูงเปลีย่นการเดินทางจากรถส่วนตัวมาสู่ระบบขนส่ง
สาธารณะได้ ผลการสาํรวจรปูแบบการเดนิทางของคนเมอืง
หลกัภมูภิาคในอกี 5 ปีข้างหน้า ส่วนใหญ่รอ้ยละ 90 ยังคง
คดิวา่จะเลอืกใชร้ถสว่นตวัเปน็หลกั สะทอ้นใหเ้หน็วา่การพึง่พา
รถสว่นตวัทัง้ทีเ่ปน็รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตข์องคนเมอืง
หลกัภมูภิาคยังคงยาวนานต่อไปในอนาคต

ในขณะเดียวกัน นโยบายส่งเสรมิยานยนต์ไฟฟ้าและ
ยานยนต์ไรค้นขบัในประเทศไทยก็ยงัมุง่เนน้ที่ยานยนต์ส่วน
บุคคลมากกวา่ยานยนต์สาธารณะ การพฒันาระบบขนส่ง
มวลชนในเมอืงหลกัจงึมคีวามท้าทายสูงมากในการเปลีย่น
การเดินทางของคนเมอืงจากรถส่วนตัวไปสู่ระบบขนส่ง
มวลชน (mode shift) แนวคิดระบบขนส่งมวลชนแบบ
ประยุกต์หรอื Mass Customization (MC) จงึน่าจะเป็น
สิ่งจาํเปน็สําหรบัการพฒันาระบบขนส่งที่เหมาะสมกับความ
ตอ้งการของคนในแตล่ะกลุม่ในเมอืงตา่ง ๆ ของประเทศไทย
ในอนาคต

รปูแบบการเดินทาง

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองขอนแก่น

เมืองเชยีงใหม่

27.7%

47.3%

28.4%

61.5%

42.6%

55.9%

รถยนต์

0% 20% 40% 60% 80% 100%

รถจกัรยานยนต์ รถโดยสารสาธารณะ การเดินทางไรเ้ครื่องยนต์

13.2%
2.5%

2.8%

2.9%

7.3%

7.9%

แผนภมูท่ีิ 1 การเปรยีบเทียบสัดส่วนรปูแบบการเดินทางในเมอืง
หลักภมูภิาค



3. ความต้องการระบบขนส่งสาธารณะท่ีตอบ
สนองความต้องการในการเดินทาง

ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งพฤตกิรรมการเดนิทาง
กบัยา่นทีอ่ยูอ่าศยัและบคุลกัษณ์ (persona) พบวา่ พฤตกิรรม
การเดนิทางในเมอืงหลกัภมูภิาคมคีวามแตกตา่งกนัในแตล่ะ
พ้ืนท่ี ได้แก่ พ้ืนท่ีศูนย์กลางเมือง ชานเมือง พ้ืนก่ึงเมือง
(peri-urban) และพื้นท่ีชนบท นอกจากน้ี พฤติกรรม
การเดนิทางกย็งัมคีวามแตกตา่งกนัในแตล่ะกลุม่บคุลกัษณ์
(กลุม่มวลชน / กลุม่ลํ้าสมยั / กลุม่ชายขอบ) อกีด้วย

เมื่อพจิารณาการตัดสินใจใชบ้รกิารระบบขนส่งมวล
ชนของคนเมอืงหลกัภมูภิาคในอนาคต พบวา่ แมส่้วนใหญ่
คิดวา่จะเลอืกใชบ้รกิาร แต่สัดส่วนยังคงใกลเ้คียงกับความ
ไมแ่น่ใจ อย่างไรก็ดี เมื่อเปรยีบเทียบสัดส่วนระหวา่งกลุม่ท่ี
คิดวา่จะใชข้นส่งมวลชนกับกลุม่ท่ีเหลอื คือ ไมใ่ชกั้บยังไม่
แนใ่จวา่จะใชห้รอืไม่ กลุม่แรกมสีดัสว่นนอ้ยกวา่คอ่นขา้งมาก
นัน่หมายความวา่ ประสิทธภิาพของระบบขนส่งสาธารณะจะ
มผีลอยา่งมากตอ่การตดัสนิใจใชบ้รกิารของคนกลุม่ทีเ่หลอื
ดังน้ัน การพฒันาระบบขนส่งสาธารณะท่ีตอบสนองความ
ต้องการของคนเมอืงหลกัภมูภิาคมคีวามสําคัญอย่างมาก
ในการพฒันาเมอืงอย่างยั่งยืน

I. ข้อเสนอเชงินโยบายเพ่ือดําเนินการรบัมือ
อนาคตฐานของการเดินทางในเมืองหลัก
ภมูิภาค: ยุคแหง่การพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชน (mass transit)

โดยสรปุ ในภาพอนาคตฐานของการเดินทางในเมืองหลัก
ภูมิภาคจะมีการพฒันาระบบขนส่งมวลชน โดยผลักดันให้
รถสองแถวเป็นระบบขนส่งรอง มกีารพฒันาแพลตฟอรม์
ที่ใหบ้รกิารขนส่งโดยภาคเอกชนตามแนวคิดการขนส่งฐาน
บรกิาร (private MaaS) โดยเนน้บรกิารขนส่งด้วยรถส่วน
บุคคลรว่มโดยสาร รวมถึงยานยนต์สมัยใหม่ตามแนวคิด
CASE หรอื SEAVs ก็จะเป็นส่วนสําคัญในการยกระดับการ
ใหบ้รกิารขนส่งสาธารณะบนแพลตฟอรม์ การพฒันาระบบ
ขนส่งสาธารณะทั้งระบบขนส่งมวลชนและแพลตฟอรม์
บรกิารขนสง่จะสรา้งประสทิธภิาพของระบบขนสง่สาธารณะ
ชว่ยอาํนวยความสะดวกในการเดนิทางของผูค้นจาํนวนมาก
ชว่ยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิม่ขีดความสามารถในการแข่ง
ขนัของเมอืง จงึมขีอ้เสนอเชงินโยบายสําหรบัรบัมอือนาคต
ฐานของการเดินทางในเมอืงหลกั ดังน้ี

ประเดน็ทีก่ลา่วทัง้หมดนีน้าํไปสูก่ารจดัทาํขอ้เสนอแนะ
ประเด็นนโยบายสาธารณะที่สําคัญในการสนับสนุนการ
เดนิทางของคนเมอืงใหม้ปีระสทิธภิาพและเปน็ธรรม รวมถงึ
นโยบายเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงด้านการเดินทางใน
อนาคตท่ีเหมาะสม จงึมขี้อเสนอเชงินโยบายเพื่อดําเนินการ
รบัมอือนาคตฐาน (baseline future) และสรา้งอนาคต
พงึประสงค์ (preferable future) ของการเดินทางใน
เมอืงหลกัภมูภิาค ดังน้ี
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การตัดสินใจเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน

แผนภมูทิี่ 2 การเปรยีบเทยีบการตดัสินใจเดนิทางดว้ยระบบขนส่ง
สาธารณะในอนาคตในเมืองหลักภมูิภาค
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เมืองขอนแก่น

เมืองเชยีงใหม่

ใช้ ไม่ใช้ ไม่แน่ใจ

1. ยุทธศาสตรร์บัมือนวตักรรมขนส่ง
ข้อเสนอเชงินโยบายในการรบัมอืกับนวตักรรมขนส่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตฐานการเดินทางในเมอืงหลกัภมูภิาค
มดัีงน้ี

1.1 นโยบายการพัฒนาระบบขนสง่มวลชนสาํหรบัเมอืงขนาด
กลาง ผลการศกึษาความคาดหวงัของระบบขนสง่สาธารณะ
ในเมอืงหลกัภมูภิาคทัง้สามแหง่ พบวา่ การปฏริปูรถสองแถว
มคีวามจาํเปน็อยา่งมาก และการพฒันาระบบขนสง่สาธารณะ
จะชว่ยสนับสนุนการฟื้ นฟูย่านศูนย์กลางเมอืงและกระตุ้น
การเตบิโตทางเศรษฐกจิ ชว่ยสรา้งภาพลกัษณเ์มอืงทีท่นัสมยั
สง่เสรมิบทบาทดา้นการทอ่งเทีย่วของเมอืง อยา่งไรกด็ี แตล่ะ
เมอืงยงัตอ้งการใหม้กีารพฒันาระบบขนสง่มวลชนทางราง
เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิในพืน้ทีศ่นูยก์ลางเมอืง แตท่กุเมอืงตา่ง
ก็ประสบปญัหาความลา่ชา้ในการพฒันาระบบขนส่งมวลชน
เน่ืองจากรฐับาลขาดความชดัเจนในแผนการพฒันา

จากผลการศกึษาการพึ่งพายานพาหนะส่วนตัวในการ
เดนิทางของคนเมอืงหลกั ชีใ้หเ้หน็ความทา้ทายในการพฒันา
ระบบขนส่งสาธารณะในด้านจาํนวนผู้โดยสาร ประเด็นเรื่อง
งบประมาณในการพฒันาระบบขนสง่มวลชนจงึเปน็สิง่สาํคญั



สาํหรบัทอ้งถิน่ ตอ้งคาํนงึถงึความเปน็ไปไดใ้นทางการบรหิาร
จดัการดา้นการเงนิของทอ้งถิน่ดว้ย ในปจัจบุนัมกีารพฒันา
เทคโนโลยรีะบบขนสง่มวลชนสมยัใหมท่ ีม่รีาคาถกูกวา่
ระบบราง อาทิ ยานยนต์สมัยใหม่แบบไรค้นขับท่ีเรยีกวา่
Autonomous Rail Transit (ART) อกีท้ัง การพฒันา
รถไฟฟา้รางเบา Light Rail Transit (LRT) เป็นระบบ
ขนส่งแบบกําหนดเส้นทางเฉพาะและมรีาคาค่าโดยสาร
ค่อนข้างสูง อาจไมต่อบสนองความต้องการในการเดินทาง
ของคนเมืองหลัก ท้ังน้ี ผลการสํารวจการตัดสินใจเลือก
ใชบ้รกิารระบบขนส่งมวลชนของคนเมืองหลัก พบวา่ จะ
ตัดสินใจเลอืกใชบ้รกิารด้วยเหตุผลวา่ต้องมีค่าโดยสาร
ราคาถูก โดยเฉพาะกลุม่ผู้มรีายได้น้อยหรอืกลุม่แรงงานท่ี
เป็นกลุม่เป้าหมาย หลักของระบบขนส่งมวลชน เน่ืองจาก
กลุ่มผู้มีรายได้สูง พึ่งพาการเดินทางด้วยรถยนต์เป็นหลกั
การตัดสินใจเลอืกเทคโนโลยกีารขนส่งจาํเปน็ต้องพจิารณา
ในหลายมิติ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ผูใ้ชบ้รกิารเปน็ทีต่ัง้คอืการออกแบบตาํแหนง่ทีม่กีารเปลีย่น
ถ่ายการสัญจร (interchange) ใหม้คีวามสะดวกรวดเรว็ใน
การเปลีย่นรปูแบบ การเดนิทาง และในดา้นการบรหิารจดัการ
คอื การบรูณาการระบบการจา่ยคา่โดยสารเปน็ระบบเดยีว ใช ้
บตัรโดยสารใบเดยีว เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารท่ี
เดนิทางระยะไกลอยูเ่ปน็ประจาํ ทาํใหค้า่เดนิทางรวมจากประตู
สูป่ระตมูรีาคาถกูลง ราคาค่าโดยสารคือแรงจงูใจสําคัญใน
การตัดสินใจเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

1.2 นโยบายการกํากับดแูลธุรกิจรถส่วนบุคคลรว่มโดยสาร
(Ride Hailing Service: RHS) ผลการศึกษาภาพ
อนาคตฐาน พบวา่ รถสองแถวจะประสบปัญหาการลดลง
อยา่งตอ่เนื่องของผูโ้ดยสาร ปจัจยัสาํคญั คอื ยงัขาดแผน
การบูรณาการรถสองแถวกับระบบขนส่งมวลชน เกิดการ
ซอ้นทับการใหบ้รกิารกับระบบขนส่งมวลชน รวมไปถึงการ
แข่งขันกับบรกิารขนส่งบนแพลตฟอรม์ซึ่งคนรุน่ใหมน่ิยม
ใชบ้รกิารเพิม่มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุม่นกัทอ่งเทีย่วซึ่งเปน็
กลุม่ผูใ้ชบ้รกิารหลกัของรถสองแถว หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
จงึต้องพจิารณาหลกัเกณฑ์ในการกํากับดแูลบรกิารขนส่ง
เพื่อใหเ้กิดความเท่าเทียมกันระหวา่งแพลตฟอรม์บรกิาร
ขนส่งผ่านแอพพลเิคชัน่กับบรกิารรถรบัจา้งที่มอียู่เดิม
โดยสนบัสนนุผูป้ระกอบการธรุกิจรถสองแถวในการพฒันา
การใหบ้รกิาร เพื่อส่งเสรมิใหเ้กิดการพฒันาทางธรุกิจและ
การสรา้งสรรค์นวตักรรมอย่างต่อเน่ือง

1.3 นโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการขนส่งตาม
แนวคิด Mobility-as-a-Service (MaaS) ในภาพ
อนาคตฐาน จะมภีาคเอกชนใหบ้รกิารขนส่งบนแพลตฟอรม์
ตามแนวคิด MaaS ในเมอืงหลกั แต่ประสิทธภิาพบรกิาร
ขนสง่ตามแนวคดินีข้ึ้นอยูก่บัการพฒันาระบบขนสง่มวลชน
ท่ีเป็นระบบหลัก จึงยังมีอุปสรรคและความไม่แน่นอนใน
หลาย ๆ ด้าน เน่ืองจากรฐับาลยังคงมคีวามพยายามในการ
กําหนดนโยบายการพฒันาระบบขนส่งมวลชนแทนท้องถ่ิน
อยา่งไรก็ดี ผูป้ระกอบการรุน่ใหมม่คีวามต้องการขบัเคลื่อน
การพฒันาเมือง เมืองหลักท่ีมีภาคเอกชนมีความเข้มแข็ง
(entrepreneurial city) และท้องถ่ินท่ีมีความเข้มแข็ง
ทางด้านการเมอืงและการคลงัจะมโีอกาสสูงในการผลกัดัน
การพฒันาระบบขนสง่มวลชนใหเ้กดิขึ้นได้ เพราะระบบขนสง่
มวลชนคือเงื่อนไขสําคัญในการพฒันาเศรษฐกิจเมือง จงึ
เสนอใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถดําเนินการให้
บรกิารระบบขนสง่สาธารณะทีเ่หมาะสมกบัเมอืงขนาดกลาง
ในระดับเมอืงได้ โดยอาจใชเ้ครื่องมอืและวธิกีาร อาทิ การวา่
จา้ง (outsourcing) การรว่มมือระหวา่งภาครฐัและภาค
เอกชน (Public-Private Partnership: PPP) การจดัต้ัง
สหการ (co-operative) หรอืกิจการพาณิชย์และกิจการ
เพื่อสังคม (local public enterprise and social
enterprise) ประการสําคัญสําคัญ คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต้องสนับสนุนการพฒันาแพลตฟอรม์ โดยส่ง
เสรมิการสรา้งความรว่มมอืระหวา่งภาครฐักับเอกชน
จาํเป็นต้องบูรณาการระบบขนส่งสาธารณะในท้องถ่ิน เชน่
รถสองแถว รถจกัรยานยนตร์บัจา้งเปน็ระบบขนสง่รองเพื่อ
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แมใ้นปัจจบุันประเทศไทยจะมกีารออกกฎหมายเพื่อ
รองรับธุรกิจบริการรถร่วมโดยสาร ได้แก่ กฎกระทรวง
รถยนตร์บัจา้งผา่นระบบอเิลก็ทรอนกิส์ พ.ศ. 2564 ซึ่งแกไ้ข
เพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. 2522 โดยกาํหนด
ให้ “รถยนต์รบัจา้งผา่นระบบอเิลก็ทรอนกิส์” หมายความวา่
รถยนต์รบัจา้งที่เป็นการนํารถยนต์นั่งส่วนบุคคลมาจด
ทะเบียนเปลีย่นประเภทเป็นรถยนต์รบัจา้งผ่านระบบอเิลก็
ทรอนิกส์ อย่างไรก็ดี รถส่วนบุคคลรว่มโดยสารท่ีใหบ้รกิาร
ผ่านแอปพลเิคชนัเรยีกรถไมไ่ด้มเีพยีงรถยนต์ รว่มโดยสาร
แตย่งัมรีถจกัรยานยนตร์ว่มโดยสาร ซึง่ยงัไมม่กีารดาํเนนิการ
ใด ๆ ในเชงิกฎหมาย จงึควรเรง่ดาํเนนิการดา้นกฎหมาย เพื่อ
ใหเ้กิดความเป็นธรรมกับรถจกัรยานยนต์รบัจา้งด้วย
เชน่เดียวกัน
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2. ยุทธศาสตรค์วามเปน็ธรรมบนแพลตฟอรม์
(collective bargaining)

แมใ้นอนาคตฐานจะมภีาคเอกชนใหบ้รกิารขนสง่บนแพลฟอรม์
ตามแนวคิด MaaS ในเมอืงหลกั แต่การพฒันาเทคโนโลยี
และเศรษฐกิจฐานแพลตฟอรม์ MaaS มแีนวโน้มท่ีจะเกิด
การกนิรวบโดยบรษิทัขนาดใหญ่ ซึง่อาจจะเปน็บรษิทัขา้มชาติ
ระดบัโลก นยัเชงินโยบายทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้คอืความเหลื่อมลํ้า
และไมเ่ป็นธรรมระหวา่งกลุม่คนท่ีครอบครองแพลตฟอรม์
คือ บรษัิทผู้ให้บรกิารขนส่งบนแพลตฟอรม์กับรถรบัจา้ง
ท้องถ่ินก็จะเพิม่ขึ้น การเพิม่อาํนาจการต่อรองของจงึเป็น
ประเด็นเชงิยุทธศาสตรท์ี่ภาครฐัควรคํานึงถึงนับตั้งแต่
ปจัจบุนั จงึเสนอนโยบายเพือ่ปรบัสมดลุอาํนาจในการตอ่รอง
บนเศรษฐกิจแพลตฟอรม์ ประกอบด้วย

2.1 นโยบายสรา้งแพลตฟอรม์แบบสหกรณ์ (collective/
cooperative platforms) การเพ่ิมอํานาจการต่อรอง
ของผูข้บัขีห่รอืผูโ้ดยสารบนแพลตฟอรม์ ภาครฐัควรพจิารณา
แนวทางการพฒันาแพลตฟอรม์แบบสหกรณ์ท่ีมผู้ีขับขี่รถ
รบัจ้างมีหุ้นส่วนอยู่โดยตรง โดยได้รบัการสนับสนุนด้าน
การเงนิและด้านกฎหมายต่าง ๆ จากภาครฐั

2.2 นโยบายออกกฎหมายป้องกันการผูกขาด (antitrust
law) หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรพจิารณาแนวทางการควบคมุ
ใหม้กีารแข่งขันอย่างเท่าเทียมกันระหวา่งแพลตฟอรม์
บรกิารขนสง่ ซึ่งจะชว่ยเปดิโอกาสใหท้กุแพลตฟอรม์สามารถ
สรา้งรายได้จากเทคโนโลยีและดําเนินธรุกิจรว่มกันได้โดย
ตอบสนองความต้องการท่ีเปลีย่นไปของผู้ใชบ้รกิาร

สนบัสนนุระบบขนส่งหลกับนแพลตฟอรม์ นอกจากนี้ เมอืง
หลกัภมูภิาคต่างมบีทบาทเป็นเมอืงมหาวทิยาลยัที่สามารถ
สนับสนุนการพัฒนาบรกิารขนส่งตามแนวคิด MaaS ท่ี
เหมาะสมกับบรบิทของเมอืงได้

1.4 นโยบายเตรียมพร้อมรองรับยานยนต์สมัยใหม่ตาม
แนวคดิ CASE / SEAVs ในภาพอนาคตฐานระบวุา่ยานยนต ์
ไฟฟ้าจะเพ ิม่จาํนวนขึ้นในเมอืงหลกัภมูภิาค ในขณะท่ี
เทคโนโลยด้ีานการขนส่งอื่น ๆ ยงัไมไ่ด้รบัการสนบัสนนุจาก
ภาครฐั อย่างไรก็ดี จากการทบทวนแผนและนโยบายท่ี
เกี่ยวขอ้งกับยานยนต์สมยัใหมข่องประเทศไทยโดยเฉพาะ
ยานยนต์ไฟฟา้ยังคงมุง่เน้นการพฒันาเพื่อรองรบัการ
เดินทางด้วยรถ ส่วนตัว (individual mobility) เท่าน้ัน
ไมใ่ชก่ารส่งเสรมิการพฒันาเพื่อรองรบัการเดินทางเพื่อ
ส่วนรวม (collective mobility) ซึ่งเป็นการเดินทางท่ี
เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้มและสนับสนุนการพฒันาอย่าง
ยั่งยืน ท้ังน้ี เทคโนโลยกีารขนส่งเหลา่น้ีจะชว่ยปรบัเปลีย่น
การเดินทางแบบปัจเจกไปสู่การเดินทางเพื่อส่วนรวมให ้
มากขึ้น ดังนัน้ ภาครฐัและหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมุง่เนน้
การกาํหนดแผนนโยบายและมาตรการเพื่อสนับสนุนการ
พฒันายานยนต์ใหมส่ําหรบัการเดินทางเพื่อส่วนรวมเป็น
เปา้หมายสาํคญั ยกตวัอยา่งเชน่ การสนบัสนนุใหม้ทีีช่ารจ์ไฟ
ใหกั้บยานยนต์รบัจา้งไฟฟ้า โดยบูรณาการสถานีชารจ์ไฟ
รว่มกบัสถานหีรอืจดุจอดของระบบขนสง่ทัง้ระบบ รวมไปถงึ
รถสองแถวไฟฟ้าและจกัรยานยนต์รบัจา้งไฟฟ้าด้วย

นอกจากนี้ ควรมนีโยบายสง่เสรมิการเปลีย่นถา่ยจาก
ยานยนต์เชื้อเพลงิไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าด้วยนโยบายรถเชา่
โดยเฉพาะในกลุม่ผู้มรีายได้น้อยท่ีจาํเป็นต้องใชย้านพาหนะ
ในการเดินทางและประกอบอาชพีเพื่อลดภาระค่าใชจ้า่ย
เนื่องจากยานยนตไ์ฟฟา้มรีาคาคอ่นขา้งสงู หรอืการสง่เสรมิ
มาตรการทางภาษใีนการสรา้งแรงจงูใจใหเ้ปลีย่นมาใชย้าน
ยนต์ไฟฟ้าเพ่ือบรกิารสาธารณะ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้าท่ีให้
บรกิารขนส่งบนแพลตฟอรม์จะได้รบัการลดหย่อนภาษแีละ
ค่าธรรมเนียมได้
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II. ข้อเสนอเชงินโยบายเพ่ือดําเนินการสรา้ง
อนาคตพึงประสงคข์องการเดนิทางในเมอืง
หลักภมูิภาค: ยุคแหง่ระบบขนส่งมวลชน
แบบประยุกต์ (Mass Customization)

ภาพอนาคตที่พงึประสงค์ของการเดินทางในเมอืงหลกั
ภมูภิาค คอื ฉากทศันช์วีติตดิพื้น เหตกุารณส์าํคญัในอนาคต
ท่ีพงึประสงค์ คือ คนอยู่ในเมอืง เป็นสังคมท่ีมรีะบบขนส่ง
สาธารณะท่ีเอื้อต่อประชาชนอย่างแท้จรงิ ท้องถ่ินเป็นผู้ให้
บรกิารกิจการขนส่งฐานบรกิารของเมือง (City MaaS)
ค่าโดยสารราคาถกูเนื่องจากการบูรณาการด้านราคาของ
ระบบขนส่งสาธารณะ ทุกคนมีทางเลือกในการเดินทางท่ี
หลากหลายในราคาท่ีจ่ายได้ (affordable transport)
สามารถตอบสนองความต้องการในการเดินทางของคน
ทกุกลุม่ โดยเฉพาะการเดินเท้า จกัรยาน รวมถึงยานพาหนะ
ขนาดเลก็ไรเ้ครื่องยนต์ (micro mobility) รถสองแถว
ไฟฟ้าขับเคล่ือนอัตโนมัติเป็นระบบขนส่งรอง (feeder)
เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชน และมกีารขนส่งสินค้าด้วย
โดรน จงึมขี้อเสนอเชงินโยบาย ดังน้ี

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนากิจการขนส่งฐาน
บรกิารของเมือง (City MaaS)

ทอ้งถิน่สามารถใหบ้รกิารขนสง่แบบบรูณาการบนแพลตฟอรม์
เพื่อสรา้งทางเลอืกในการเดินทางที่หลากหลายในราคา
ที่เข้าถึงได้และสอดคลอ้งกับความต้องการในการเดินทาง
ของคนเมอืงทกุกลุม่ โดยอาศัยระบบฐานข้อมูล Big data
ท่ีมปีระสิทธภิาพสูง จงึสมควรดําเนินการ ดังน้ี

1. นโยบายจดัต้ังหนว่ยงานกํากับดแูลระบบขนส่งสาธารณะ
ของเมืองหลักในภูมิภาค ทําหน้าท่ีกํากับดูแลระบบขนส่ง
ท้ังหมดในเมือง จะเป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีเป็นตัวกลาง
ประสานระหวา่งผู้ใหบ้รกิารขนส่งทั้งหมดทั้งภาครฐัและ
เอกชน เพื่อบูรณาการระบบค่าโดยสาร สามารถใชร้ะบบต๋ัว
รว่มกันได้ภายใต้ระบบขนส่งทั้งหมดในเมอืงหลกัเพ ื่อ
สนับสนุนระบบขนส่งมวลชน

2. นโยบายบูรณาการระบบขนส่งหลักและระบบขนส่งรอง
จาํเป็นต้องปฏิรปูระบบรถสองแถวเพื่อบูรณาการรว่มกับ
ระบบขนส่งหลัก การบูรณาการมีความหมายท้ังในเชิง
กายภาพและการบรหิารจดัการเพื่อใหเ้กิดการเดินทางแบบ
ไรร้อยต่อ (seamless intermodal travel)



3. นโยบายเพ่ิมทางเลือกในการเดินทางด้วยบรกิารรว่มการ
เดินทางแบบไม่ใช้เคร่ืองยนต์ หน่วยงานด้านการขนส่งใน
เมอืงควรเพิม่ทางเลอืกในการเดินทางด้วยบรกิารรว่มการ
เดินทางแบบไมใ่ชเ้ครื่องยนต์ เชน่ จกัรยานใหเ้ชา่ สกตูเตอร์
ไฟฟา้ใหเ้ชา่ เพื่อเชื่อมตอ่การเดนิทางดว้ยระบบขนสง่มวลชน
และกาํหนดจดุจอดทีเ่หมาะสมเพื่ออาํนวยความสะดวกแกผู่ใ้ช้

4. นโยบายสนบัสนนุสวสัดิการค่าเดินทางแบบประตสูู่ประต ู
(door-to-door) สําหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย เสนอใหม้กีารสนบั
สนุนสวสัดิการเดินทางครอบคลมุตลอดการเดินทางแบบ
ประตสููป่ระตู โดยรวมคา่เดนิทางในสว่นของ first/last mile
transport ดว้ย อาทิ คา่ใชจ้า่ยในการเชา่จกัรยานหรอื micro
mobility หรอืค่าโดยสารรถรบัจา้งท้ังรถสองแถวและรถ
จกัรยานยนต์รบัจา้ง โดยการต่อยอดบตัรสวสัดิการแหง่รฐั
หรอืบตัรคนจนกบัระบบตัว๋รว่ม หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบเรื่อง
บัตรคนจนประสานความรว่มมอืกับหน่วยงานที่ใหบ้รกิาร
ขนส่งของเมอืงในการสนับสนุนสวสัดิการเดินทางใหแ้ก่
ผู้มรีายได้น้อย

5. นโยบายส่งเสรมิการเดินทางเพ่ือส่วนรวม (collective
mobility) การลดการเดินทางด้วยรถส่วนตัวในเมอืงหลกั
มคีวามท้าทายสูงมาก การส่งเสรมิการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งมวลชนเพยีงอย่างเดียวอาจไมเ่พยีงพอ โดยเฉพาะใน
กลุม่ของผู้มรีายได้สูงที่ต้องการความสะดวกสบายในการ
เดนิทาง จงึควรมทีางเลอืกทีส่ามารถตอบสนองการเดนิทาง
ของกลุม่ผูใ้ชร้ถส่วนตัว เพื่อลดการเดินทางด้วยยานพาหนะ
ท่ีมผู้ีโดยสารน้อย (low occupancy vehicle) ด้วยการ
จดัทําระบบฐานข้อมูลเพื่อแบ่งปันการเดินทางรว่มกัน
(shared mobility) ผู้โดยสารสามารถเลอืกเดินทางกับ
กลุม่ผู้ใชบ้รกิารที่มคีวามต้องการในการเดินทางใกลเ้คียง
กัน ท้ังน้ี เมืองหลักภูมิภาคส่วนใหญ่มีบทบาทเป็นเมือง
มหาวทิยาลยัทีม่บีคุลากรและนกัศกึษาจาํนวนมาก พฤตกิรรม
การเดินทางของคนกลุม่นี้มคีวามใกลเ้คียงกันจงึสามารถ
สน ับสน ุนบรกิารขนส ่ง เพ ื่อการเด ินทางร ว่มก ัน ได้
มหาวทิยาลยัควรเป็นพื้นท่ีนํารอ่งในการพฒันาระบบขนส่ง
แบบประยุกต์ หรอื mass customization เชน่ บรกิาร
shuttle bus หรอืรถบรกิารรว่มขนาดเลก็ เป็นต้น

7
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6. นโยบายปรบัเปล่ียนทัศนคติในการเดินทางตามแนวคิด
nudge ดัดพฤติกรรมมนุษย์ มหาวทิยาลัยสามารถเป็น
จดุเริม่ต้นการปรบัเปลีย่นทัศนคติในการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะ ลดการเดินทางด้วยรถส่วนตัว โดยเริม่จาก
การเดินทางของบุคลากรและนักศึกษาได้จงึมขี้อเสนอแนะ
ใหม้หาวทิยาลยัสนบัสนนุคา่เดนิทางดว้ยระบบขนสง่สาธารณะ
ใหก้บันสิติตัง้แตแ่รกเขา้ผา่นบตัรนกัศกึษาและบตัรพนกังาน
เพ ือ่ลดโอกาสในการเดนิทางดว้ยรถสว่นตวั ทัง้รถจกัรยานยนต์
และรถยนต์ พรอ้มกบัสนบัสนนุประสบการณใ์นการเดนิทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพื่อปรบัพฤติกรรมการเดินทาง
ไปในทิศทางเหมาะสมต่อไป

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองไรร้ถยนต์
(car-free town)

ภายหลงัจากพฒันาระบบขนสง่มวลชน ภาครฐัควรสง่เสรมิ
การพฒันาเมอืงตามแนวคิดการพฒันาพื้นที่รอบสถานี
ระบบขนส่งมวลชน (Transit-oriented Development)
หรอื TOD จงึสมควรดําเนินการออกแบบเมอืง เพื่อลดการ
เดนิทางดว้ยรถสว่นตวัและเพิม่การเดนิทางดว้ยระบบขนสง่
สาธารณะ ได้แก่

1. นโยบายออกแบบจดุเปล่ียนถ่ายระบบขนส่งสาธารณะให้
มคีวามสะดวก ผูใ้หบ้รกิารขนส่งควรออกแบบวางผงัภายใน
สถานีขนส่งมวลชนรว่มโดยมีจุดประสงค์หลัก คือ ให้ทุก
องค์ประกอบของสถานีแพลตฟอรม์ของแต่ละรปูแบบการ
เดินทางอยู่ใกลก้ันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อลดระยะ
การเดิน และเพิม่ประสิทธภิาพการโอนถ่ายการเดินทาง
มกีารออกแบบตามหลกั universal design มส่ิีงอาํนวย
ความสะดวกสําหรบัผู้สูงอายุและผู้พิการ เพ่ือให้เกิดการ
เคลื่อนท่ีได้อย่างสะดวกรวดเรว็ รวมถึงโครงสรา้งพื้นฐาน
สําหรบัยานยนต์สมัยใหม่ เชน่ ท่ีชารจ์ไฟสําหรบัยานยนต์
ท่ีใหบ้รกิารขนส่งทกุประเภท และคํานึงถึงคณุภาพชวีติใน
การทาํงานของผูใ้หบ้รกิารขนสง่ เชน่ ผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์
รบัจา้ง เป็นต้น

2. นโยบายออกแบบเมืองเพ่ือส่งเสรมิการเดินทางแบบไร้
เครื่องยนต์ เพิม่ระดบัการเขา้ถงึระบบขนสง่มวลชนดว้ยการ
ออกแบบภายในย่านใหม้ลีกัษณะทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการ
เดินเท้า (walkability environment) เพื่อสรา้งแรง
จงูใจในการเดนิเทา้ การใชจ้กัรยาน รวมถงึ micro mobility

เข้าสู่สถานี นอกจากน้ี ควรยกเลกิท่ีจอดรถรมิถนน (on
street parking) เน่ืองจากยานยนต์อตัโนมติัรว่มโดยสาร
ไมต่อ้งการทีจ่อดรถ มจีดุจอดเฉพาะพื้นทีท่ีส่ามารถเชื่อมตอ่
กับระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวก เป็นจดุเปลีย่นถ่าย
การเดินทางท่ีมทีางเลอืกในการเดินทางท่ีหลากหลาย เชน่
สกตูเตอรไ์ฟฟ้าใหเ้ชา่ เป็นต้น พื้นท่ีจอดรถจาํนวนมากใน
เมอืงจะกลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่มคีณุภาพสูงสําหรบั
คนเมอืง นอกจากนี้ ยงัสามารถออกเทศบญัญตักิาํหนดชว่ง
เวลาการเดินทางของรถประเภทต่าง ๆ ในพื้นท่ีเมือง เพื่อ
สรา้งความปลอดภัยใหก้ับการเดินทางแบบไรเ้ครื่องยนต์
ทกุประเภท ใหส้ามารถใชพ้ื้นท่ีแต่ละส่วนบนถนนรว่มกันได้
อย่างมปีระสิทธภิาพ

ขอ้เสนอเชงินโยบายทั้งหมดนีจ้ะชว่ยผลกัดันใหเ้มอืง
หลกัภมูภิาคของประเทศไทยสามารถก้าวสู่สังคมที่มรีะบบ
ขนส่งสาธารณะท่ีเอื้อต่อประชาชนอย่างแท้จรงิ

บทสรปุเชงินโยบายน้ีนําเสนอข้อมูลสําคัญจากรายงาน เรื่อง
“คนเมอืง 4.0: อนาคตการเดินทาง

ของคนเมอืงในเมอืงหลักภมูภิาคของประเทศไทย”
โดย อ.ดร.เปี่ ยมสุข สนิท

เสนอต่อ สํานักงานการวจิยัแหง่ชาติ (วช.)
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead)

ด้านสังคม คนไทย 4.0 (2565)

หน่วยส่งมอบผลลพัธแ์ผนงานคนไทย 4.0 (ODU)
แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
239 ถ.หว้ยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 50200

โทรศัพท์: 0875138016 E-mail: tejawaree@gmail.com

ท่ีมาภาพ: โครงการคนเมอืง 4.0: อนาคตการเดินทางของ
คนเมอืงในเมอืงหลกัภมูภิาคของประเทศไทย


