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บทคัดย่อ

	 ตัง้แต่ในอดตีถงึปัจจบุนั	เกอืบทกุครัง้ทีม่กีารส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชน	จะพบว่าประเดน็เรือ่งของการปรบัปรงุและพฒันา
ระบบขนส่งมวลชนของประเทศไทยเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุด	 แต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาและความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาอย่างยิ่ง	เนื่องจากประเทศไทยมีรูปแบบการขนส่งมวลชนที่หลากหลาย	ทั้งทางบก	ทางน�้าและทางอากาศ	ซึ่งระบบขนส่งทางบก
ถือเป็นระบบขนส่งมวลชนที่ควรพัฒนาอย่างเร่งด่วนที่สุด	ทั้งเรื่องของความรวดเร็ว	ค่าใช้จ่าย		และความปลอดภัยในการใช้บริการ		รวม
ถึงปริมาณของพาหนะที่ให้บริการ	 และความตรงต่อเวลาหรือความแน่นอนของการให้บริการขนส่งมวลชน	 ซึ่งหากประเทศไทยพัฒนา
ระบบขนส่งมวลชนในประเดน็ต่างๆ	เหล่านีไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพและย่อมส่งผลดต่ีอคณุภาพชวีติของประชาชน	รวมถงึสภาพเศรษฐกจิ
และสังคมให้ดีขึ้น

Abstract

 From the past to present, when a public opinion has been examined, we found that the prevalence of of improved 
public transportation system in Thailand. We need time and cooperation among partners to solve this problem since Thailand 
has a variety of modes of transportation such as land, water and air transports. The land transport system is a mass transit 
system to be improved as urgently as possible, in terms of the matter of speed, travel expense, safety services, the number 
of servicing vehicles of vehicle services, and punctuality or reliability of the transportation. If the mass transport system in 
Thailand can be improved efficiently, it would result in better quality of life as well as the social and economic betterment.

บทน�ำ

	 การขนส่งมวลชนมีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่งทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม	 โดยเฉพาะการลดค่าครองชีพของ
ประชาชน	นอกจากนี้	การมีระบบขนส่งมวลชนที่ดี	มีรูปแบบการเดินทางที่หลากหลาย	สะดวก	และมีราคาที่เหมาะสม	ยังมีส่วนช่วยใน
การตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วย	 ซึ่งก็จะส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยเตบิโตมากขึน้	โดยการขนส่งมวลชนของประเทศไทยนัน้มหีลากหลายรปูแบบทัง้ทางบก	ทางน�า้	และทางอากาศ	แต่ในปัจจบุนั
การขนส่งมวลชนทางบกนับเป็นรูปแบบการขนส่งมวลชนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด	 ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐก็ได้พยายามพัฒนา
ระบบขนส่งมวลชน	โดยน�าเทคโนโลยต่ีางๆ	มาใช้ในการบรหิารระบบขนส่งมวลชนทางบก	ดงัเช่นประเทศสงิคโปร์ทีน่บัเป็นประเทศต้นแบบ
ในภูมิภาคเอเชีย	ที่มีการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 นอกจากนี	้ ประเทศที่มีศักยภาพหรือความได้เปรียบในการแข่งขันส่วนหนึ่งนั้น	 เป็นผลมาจากการที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางการ
ขนส่งที่ดี	 ท�าให้สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ	 และแรงงานที่มีคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งในปัจจุบันระบบขนส่งมวลชนของ
ประเทศไทย	 นับว่ามีความส�าคัญกับระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยิ่ง	 เนื่องจากในปัจจุบันการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้กระจายไปสู่
ภูมิภาคต่างๆ	ซึ่งการตั้งโรงงานยังภูมิภาคต่างๆ	จะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานและเกิดการจ้างงาน	ท�าให้ประชาชนมีรายได้และมี
คณุภาพชวีติทีด่ขีึน้	ดงันัน้จงึอาจกล่าวได้ว่า	การขนส่งมวลชนมผีลต่ออตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ	รวมถงึอตัราการจ้างงาน	
การลดค่าครองชีพ	และระดับการศึกษาของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้น	นอกจากนี้	เวลาที่ใช้ในการเดินทางในปัจจุบันได้ลดลง	ซึ่งเป็นผลมา
จากระบบการขนส่งที่มีการพัฒนาขึ้นนั่นเอง	 ทั้งนี้การขนส่งมวลชนของประเทศไทยมีการพัฒนาขึ้นจากในอดีต	 แต่ก็ยังคงมีปัญหาการ
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จราจรติดขัด	ระยะเวลาในการเดินทาง		รวมถึงเส้นทางในการ
เดินทางที่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่	ดังนั้นจึงนับว่าเป็นประเด็น
ที่ภาครัฐควรมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเร่งด่วน	

ควำมหมำยของกำรขนส่งมวลชน

	 การขนส่งมวลชน	(Mass	Transportation)	 หมายถึง	
การเคลื่อนย้าย	ขนถ่ายบุคคล	จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถาน
ทีห่นึง่	โดยใช้ยานพาหนะในการเคลือ่นย้ายหรอืขนถ่าย	(ประชด	
ไกรเนตร,	2541)	

รูปแบบกำรขนส่งมวลชน

	 รูปแบบการขนส่งมวลชน	 (Mass	 Transportation	
Mode)	 มีหลากหลายรูปแบบ	 ซึ่งการพิจารณาเลือกใช้ระบบ
ขนส่งมวลชน	อาจพิจารณาจากเส้นทาง	 ระยะเวลาและค่าใช้
จ่ายในการเดินทาง	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้
 1. กำรขนส่งมวลชนทำงบก	 เป็นรูปแบบการขนส่ง	
มวลชนที่สามารถแบ่งย่อยออกเป็น	การขนส่งมวลชนทางถนน	
และการขนส่งมวลชนทางราง
	 -	 การขนส่งมวลชนทางถนน	การขนส่งมวลชนรปูแบบ
นีเ้ป็นทีน่ยิมใช้กนัมากทีส่ดุในประเทศไทย	ทัง้นีก้เ็พราะเหตผุล
เรื่องของความรวดเร็ว	 และคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย	 รวมถึงการมี
เส้นทางในการเดินทางที่ครอบคลุมและหลากหลาย	 สามารถ
ตอบสนองความต้องการในการเดินทางของประชาชนได้เป็น
อย่างดี
	 -	 การขนส่งมวลชนทางราง	นยิมใช้การขนส่งรปูแบบ
นี้ในการเดินทางระหว่างจังหวัดและเป็นที่นิยมส�าหรับผู้มีราย
ได้น้อย	เนื่องจากมีให้เลือกหลายระดับราคา	แต่จะมีข้อจ�ากัด
เรื่องเวลาที่มักล่าช้า
 2. กำรขนส่งมวลชนทำงน�้ำ การขนส่งมวลชนทางน�้า
ภายในประเทศมกัจะมรีะยะทางสัน้ๆ	เนือ่งจากมข้ีอจ�ากดัเรือ่ง
ความลึกของแม่น�า้	 ดังนั้นพาหนะที่ใช้ได้จึงเป็นเรือขนาดเล็ก	
ขนส่งได้คราวละไม่มาก	 และระยะทางสั้นๆ	 เท่านั้น	 แต่หาก
เป็นการขนส่งมวลชนระหว่างประเทศมักจะเป็นการขนส่งเพื่อ
การท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่
 3. กำรขนส่งมวลชนทำงอำกำศ	การขนส่งมวลชนทาง
อากาศทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ	ได้รบัความนยิมอย่าง
มากเพราะรวดเรว็และปลอดภยักว่าการเดนิทางด้วยรปูแบบอืน่
	 การขนส่งมวลชนในประเทศไทยนั้น	 มีหลากหลายรูป
แบบมากขึน้	แต่จ�านวนผูใ้ช้บรกิารขนส่งมวลชนภายในประเทศ
ตั้งแต่ปี	2548	จนกระทั่งถึงปี	2552	ในภาพรวมมีจ�านวนลดลง
อย่างต่อเนื่อง	(ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม,	2553)	 ดัง
รายละเอียดในตารางที่	1	

ตารางที่ 1	จ�านวนผู้ใช้บริการขนส่งมวลชนภายในประเทศ
                                    
	 	 																																			หน่วย	:	พันคน

 การขนส่งมวลชน 2548 2549 2550 2551 2552

	รถโดยสาร	ขสมก.	 713,626	 644,733	 613,475	 585,160	 406,375
	รถโดยสาร	บขส.	 11,907	 11,989	 12,054	 12,067	 11,038
	รถไฟ	 49,077	 48,487	 45,050	 47,835	 46,526
	รถไฟฟ้าใต้ดนิ	 54,607	 57,694	 59,686	 61,418	 63,419
	ทางน�า้	 137,347	 130,148	 129,355	 117,145	 114,205
	ทางอากาศ	 21,522	 24,111	 26,614	 26,802	 26,319
 รวม 988,086 917,163 886,234 850,426 667,882

ที่มา: (ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม,	2553)

	 จากตารางข้างต้น	จะเหน็ได้ว่าจ�านวนผูใ้ช้บรกิารขนส่งมวลชน
ภายในประเทศในภาพรวมลดลงอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้	 เนื่องจาก
ประชาชนได้หนัมาใช้รถยนต์ส่วนบคุคลเพิม่มากขึน้	ดงัจะเหน็ได้จาก
สถิติการจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลใหม่ในปี	2551	 ที่มีจ�านวน	
318,102	คัน	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี	2550	ถึงร้อยละ	7.36	และถึงแม้ว่าใน
ปี	2552	จะมจี�านวนการจดทะเบยีนรถยนต์นัง่ส่วนบคุคลใหม่	ในอตัรา
ที่ลดต�่าลง	คือ	มีจ�านวน	290,905	คัน	หรือลดลงร้อยละ	8.55	แต่เป็น
เพราะว่าในปี	2552	นั้น	ประเทศไทยมีสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวน	และ
มีปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง	(กรมขนส่งทางบก,	2552)	อย่างไร
ก็ตามความนิยมใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้	ส่งผล
ให้การจราจรติดขัดทั้งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร	 และจังหวัดต่างๆ	
รวมถึงยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษ	และอุบัติเหตุต่างๆ	เป็นจ�านวนมาก		
ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น

กำรพัฒนำระบบขนส่งมวลชนของประเทศไทยให้มีประสิทธิภำพ

	 การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนนั้นก็เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
บริการที่ดี	สะดวก	รวดเร็ว	และมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม	ดังนั้นเพื่อให้
บรกิารขนส่งมวลชนอย่างมปีระสทิธภิาพ	หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาค
รัฐและภาคเอกชน	จึงควรให้ความส�าคัญในประเด็นดังต่อไปนี้
	 1.	ความรวดเร็วในการให้บริการขนส่งมวลชน	 การที่จะให้
บรกิารขนส่งมวลชนได้รวดเรว็นัน้	จะต้องมกีารส�ารวจเส้นทางทีเ่หมาะ
สม	 เช่น	 การส�ารวจปริมาณผู้ใช้บริการ	 ระยะเวลาในการเดินรถใน
แต่ละเส้นทาง		เป็นต้น	เพื่อวางแผนก�าหนดเส้นทางเดินรถให้มีความ
เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการ	 นอกจากนี้ยังต้องมีการ
วางแผนเพื่อแก้ปัญหาจุดตัดทางแยก	 ด้วยการจัดท�าโครงข่ายถนน	
ทางลอด	สะพานยกระดับ	และการขยายเส้นทางลัดต่างๆ	ก็จะเป็น
ส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการเดินทางทั้งทางรถยนต์
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ส่วนบุคคล	 และรถขนส่งมวลชน	 (ส�านักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพ	
มหานคร,	2552)
	 2.	การประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการขนส่งมวลชน	
ซึ่งมี	2	มุมมองคือ	
	 	 2.1	การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการขนส่ง	 ซึ่งผู้
ประกอบการหรอืผูใ้ห้บรกิารขนส่งมวลชน	ต้องมกีารบรหิารจดัการ
ทีด่	ีเพือ่ให้มต้ีนทนุทีต่�า่ทีส่ดุแต่ยงัคงสามารถคณุภาพการให้บรกิาร
ได้อย่างดี	ซึง่การทีม่ต้ีนทนุการขนส่งทีต่�่ากย่็อมส่งผลให้อตัราการ
จัดเก็บค่าโดยสารถูกลงไปด้วย
	 	 2.2	การประหยดัค่าใช้จ่ายด้านอตัราค่าโดยสาร	ซึง่ค่า
ใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ประชาชนหรือผู้ใช้บริการต้องรับ
ภาระ	ดังนั้นหากมีการจัดเก็บอัตราค่าโดยสารที่ถูกลงก็จะท�าให้ผู้
ใช้บรกิารมค่ีาครองชพีทีถ่กูลง	และหากผูใ้ห้บรกิารให้บรกิารขนส่ง
มวลชนทีม่ปีระสทิธภิาพกย่็อมส่งผลต่อคณุภาพชวีติของผูใ้ช้บรกิาร
ให้ดีขึ้น	สุดท้ายก็จะท�าให้มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นนั่นเอง
	 3.	ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการขนส่งมวลชน	เนื่องจาก
การขนส่งมวลชนเป็นการขนส่งสาธารณะทีม่ผีูใ้ช้บรกิารเป็นจ�านวน
มาก	 ดังนั้น	 จึงต้องให้ความส�าคัญประเด็นเรื่องความปลอดภัย
อย่างยิ่ง	ทั้งในส่วนของการควบคุมมาตรฐานพาหนะ	คนขับ	และ
การให้บรกิาร	โดยควรมกีารควบคมุความเรว็ในการเดนิรถเพือ่ลด
ปัญหาอบุตัเิหต	ุและการควบคมุเรือ่งความปลอดภยัด้านทรพัย์สนิ
ของผูใ้ช้บรกิาร	เพราะเมือ่มผีูใ้ช้บรกิารจ�านวนมากกอ็าจท�าให้เกดิ
ปัญหาการลักขโมย	ดังนั้นการเพิ่มปริมาณการเดินรถเพื่อให้เพียง
พอต่อความต้องการใช้บรกิารอาจเป็นทางออกทีด่ใีนการลดปัญหา
ดังกล่าว
	 4.	ปริมาณของพาหนะในการให้บริการขนส่งมวลชน	 ใน
ปัจจุบัน	ปริมาณหรือจ�านวนพาหนะที่ให้บริการขนส่งมวลชนยังมี
ไม่เพยีงพอต่อความต้องการของประชาชน	โดยเฉพาะระบบขนส่ง
มวลชนในกรุงเทพมหานครที่มีผู้ใช้บริการมากถึง	5	ล้านคนต่อวัน	
ดังนั้นเมื่อการบริการไม่เพียงพอกับความต้องการจึงเกิดการเบียด
เสียดในการเดินทางทั้งทางบกและทางน�้า	 ซึ่งจะส่งผลต่อความ
ปลอดภัยของผู้ใช้บริการ	 ทั้งนี้	 มีอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการใช้
บริการขนส่งมวลชนสาธารณะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและน�ามาซึ่ง
ความสูญเสียทั้งร่างกายและทรัพย์สิน	 ดังนั้น	 หากเพิ่มปริมาณ
พาหนะที่ให้บริการขนส่งมวลชนให้เพียงพอต่อความต้องการก็จะ
ช่วยให้ผู้ใช้บริการมีความปลอดภัยมากขึ้น	 (ส�านักสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร,	2552)
	 5.	ความตรงต่อเวลาในการให้บริการขนส่งมวลชน	 ใน
ปัจจุบันมีปัญหาในประเด็นนี้อย่างมาก	เนื่องจากความไม่แน่นอน
ของตารางเวลาเดินรถ	 ท�าให้ผู้ใช้บริการขนส่งมวลชนไม่สามารถ
ก�าหนดเวลาในการเดนิทางทีแ่น่นอนได้	จงึหนัไปใช้รถยนต์ส่วนตวั
มากขึน้	จงึส่งผลให้การจราจรตดิขดั	ดงันัน้การพฒันาในส่วนนีจ้ะ

ท�าให้ประชาชนสามารถคาดคะเนระยะเวลาในการเดนิทางได้	รวม
ถึงสามารถใช้ระยะเวลาในการเดินทางน้อยลงและถึงจุดหมาย
ปลายทางได้ทันตามก�าหนดเวลามากขึ้น
	 จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น	 หากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนร่วมมือกันการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนโดยเฉพาะระบบ
ขนส่งมวลชนสาธารณะในประเดน็ต่างๆ	ให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่
ขึน้กว่าในปัจจบุนั	กจ็ะช่วยให้ผูใ้ช้บรกิารและประชาชนได้รบัความ
สะดวก	และความปลอดภัยในการใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

กำรเปรียบเทียบระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหำนครและ

ปริมณฑล กับประเทศสิงคโปร์ 

	 หากมองหาประเทศต้นแบบด้านการขนส่งมวลชนใน
ภูมิภาคอาเซียน	 สิงคโปร์ถือเป็นประเทศล�าดับแรกที่ได้รับการ
ยอมรับว่ามีระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ประเทศสิงคโปร์นั้นมีพื้นที่ขนาดค่อนข้างเล็ก	 การบริหารจัดการ
การขนส่งมวลชนทางบกจึงสามารถจัดท�าได้อย่างเป็นระบบ	และ
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลชัดเจน	 ไม่ซับซ้อนเหมือนอย่าง
ประเทศไทย	 ดังนั้นหากเปรียบเทียบระบบขนส่งมวลชนของ
สิงคโปร์จึงอาจต้องเปรียบเทียบกับระบบขนส่งมวลชนของ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 เนื่องจากขนาดของพื้นที่และ
จ�านวนประชากร	ที่มีความใกล้เคียงกัน	ซึ่งระบบขนส่งมวลชนใน
ประเทศสิงคโปร์มีประเด็นที่น่าสนใจ	 คือ	 เรื่องของการบริหาร
จดัการด้วยการใช้เทคโนโลย	ีซึง่ประเทศสงิคโปร์น�าเอาระบบขนส่ง
อัจฉริยะ	(Intelligent	Transportation	System:	ITS)	มาใช้ในการ
บริหารจัดการ	 โดยทางกรมขนส่งทางบกของสิงคโปร์	 (Land	
Transport	Authority:	LTA)	จะมีหน้าที่ทั้งการจดทะเบียนควบคุม
ยานพาหนะ	 วางแผนการขนส่ง	 การปรับปรุงและสร้างโครงข่าย
การจราจร	 หรืออาจเรียกได้ว่าดูแลทั้งระบบ	 โดยมีระบบขนส่ง
อจัฉรยิะ	(ITS)	เป็นตวัช่วยส�าคญัในการป้อนข้อมลูตลอด	24	ชัว่โมง	
จากกล้องวงจรปิดบนทางแยก	 ท�าให้สามารถควบคุมการจราจร
และปริมาณรถในแต่ละเส้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 อีกทั้งยัง
สามารถส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้รถ	เพื่อวางแผนในการเดินทางอีกด้วย
	 นอกจากนีย้งัมกีารน�าเทคโนโลย	ี	Electronic	Road	Pricing	
System	หรอื	ERP	มาใช้ในการจดัเกบ็เงนิค่าผ่านทางอตัโนมตัิ	โดย
ผูใ้ช้รถจะเสยีค่าธรรมเนยีมแตกต่างกนัขึน้อยูก่บัชนดิของรถ	สภาพ
การจราจรในขณะนัน้	พืน้ทีท่ีใ่ช้บรกิาร	เช่น	รถยนต์ส่วนบคุคล	ใช้
บริการในช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วนในย่านใจกลางธุรกิจ	ก็จะเสียค่า
ธรรมเนียมที่แพง	 เป็นต้น	 ซึ่งท�าให้ประชาชนส่วนหนึ่งหันไปใช้
บริการรถสาธารณะกันมากขึ้นและช่วยลดปัญหาการจราจรไปได้
ระดับหนึ่ง
	 เมื่อเปรียบเทียบระบบการขนส่งมวลชนในกรุงเทพ	
มหานครและปริมณฑล	กับประเทศสิงคโปร์	จะเห็นได้ว่าในหลาย
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เรื่อง	หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยก็ได้จัดให้มีการพัฒนาขึ้น	
แต่ว่ายังไม่มีประสิทธิภาพและยังไม่เต็มรูปแบบ	 เช่น	 มีการติด
กล้องวงจรปิดตามจุดแยกส�าคัญต่างๆ	 ในกรุงเทพมหานคร	 แต่
ไม่มีการเชื่อมต่อเทคโนโลยีอย่างประเทศสิงคโปร	์ จึงท�าให้กล้อง
วงจรปิดเป็นเพยีงเครือ่งมอืให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจเหน็สถานการณ์การ
จราจรและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จัดการจราจร	 ซึ่งอาจเป็น
ปัญหาที่ท�าให้กรุงเทพมหานครไม่สามารถแก้ปัญหาการจราจรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	 ส�าหรับการจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัตินั้น	
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการน�าร่องใช้เทคโนโลยีดังกล่าว
ไปบ้างแล้วดงัทีรู่จ้กักนัในนาม	อซีีพ่าส	(Easy	Pass)	แต่จะแตกต่าง
จากประเทศสงิคโปร์ตรงทีข่องประเทศสงิคโปร์จะเป็นระบบฟรโีฟล
หรือไม่มีไม้กั้น	 เพราะรถทุกคันที่ซื้อในประเทศสิงคโปร์จะถูกติด
ตั้งเทคโนโลยี	RFID	(Radio	Frequency	Identification)	ที่หน้ารถ	
พร้อมกบัต้องมบีตัรเตมิเงนิ	เมือ่รถแล่นผ่านจดุทีม่กีารเรยีกเกบ็ค่า
ธรรมเนียม	ERP	(Electronic	Road	Pricing	System)	ก็จะมีการหัก
เงนิอตัโนมตั	ิและสามารถเตมิเงนิในบตัรได้ผ่านทางร้านค้าสะดวก
ซื้อ	เอทีเอ็ม	เป็นต้น	
	 ในปัจจุบัน	ทางกรมขนส่งทางบกของประเทศไทย	ได้น�า
ระบบ	RFID	มาใช้ในการพฒันารปูแบบการเสยีภาษปีระจ�าปีรปูแบบ
ใหม่	โดยเจ้าของรถหรอืเจ้าของกจิการสามารถตรวจสอบได้ว่าขณะ
นีร้ถอยูท่ีใ่ด	หรอืในธรุกจิเช่าซือ้รถกส็ามารถตดิตามรถได้ง่าย	รวม
ถงึประชาชนทัว่ไปกส็ามารถช�าระค่าผ่านทางหรอืทีจ่อดรถได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว	 แต่ในอนาคตอาจน�ามาใช้ในการจัดเก็บค่า
ธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติ	 ที่ขึ้นอยู่กับชนิดของรถ	 สภาพการ
จราจรในขณะนั้น	หรือพื้นที่ที่ใช้บริการ	ดังเช่นในประเทศสิงคโปร์	

สรุป

	 การพฒันาระบบขนส่งมวลชนให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	
เป็นสิ่งส�าคัญทั้งต่อประชาชน	 สังคม	 และเศรษฐกิจ	 ซึ่งสิ่งที่ควร
พฒันาปรบัปรงุอย่างเร่งด่วน	คอื	1)		ความรวดเรว็ในการให้บรกิาร
ขนส่งมวลชน	2)	 การประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการขนส่ง
มวลชน	 ทั้งการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการขนส่งและด้าน
อัตราค่าโดยสาร	3)	 ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการขนส่งมวลชน	
4)	 ปริมาณของพาหนะในการให้บริการขนส่งมวลชน	5)	 ความ			
ตรงต่อเวลาในการให้บริการขนส่งมวลชน	ซึ่งการจะพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพได้นั้น	ภาครัฐและภาคเอกชนต้อง
มีการวางแผนและด�าเนินการร่วมกัน	 พร้อมทั้งประชาชนต้องให้
ความร่วมมือและสนับสนุนด้วย
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