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แด่ระบบขนส่งสาธารณะ ชีวติทีต่อนน้ีค่อนข้างจะไม่ได้ใช้  

และตวัฉนัทีไ่ม่ได้มบีทบาทกบัระบบขนส่งใดๆ เมือ่โตข้ึนมา 

แต่กถ็กูผูห้น่ึงเตอืนสตแิละฉกุคดิข้ึนมาว่า ต่อให้คณุไม่ได้

ใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ คุณเอง 

ก็เป็นส่วนหน่ึงที่ท�าให้มันเป็นปัญหา เพราะถนนที่เราใช้

มนัเป็นส่วนรวม การขับของเราหน่ึงคน หน่ึงคน หน่ึงคน... 

หนึ่งแบบอินฟินิตี้คนและคัน พวกเราล้วนมีผลกระทบต่อ

คนอื่นๆ และระบบอื่นๆ และสังคมส่วนรวม หากจะโทษ 

ประเทศเราที่ระบบขนส่งไม่ตรงต่อเวลา ไม่สามารถหา

ตารางเวลามาแน่ชัดได้อย่างประเทศอืน่เขา เลยท�าให้เรา

ต้องใช้รถส่วนตัว คงต้องกลับมองดูตัวเราเองที่ยังละทิ้ง 

ความสบายไม่ได้ รถส่วนบุคคลที่ถูกน�ามาใช้มากมาย 

บนถนนหนึง่สายทีม่ขีนาดเท่าเดมิส�าหรับมหาศาลหน่ึงคน 

ไม่แปลกใจท�าไมเมอืงไทยรถตดิอนัดบัโลก ระบบคมนาคม 

ห่วยแตก การจราจรติดขัดเป็นปัญหา ทุกวันนี้ฉันที่เป็น

หน่ึงคนน้ันก็ยงัละความสะดวกสบายไม่ได้ แต่ท�าไงได้ล่ะ 

ก็ระบบขนส่งสาธารณะของไทยเราน้ันไม่ครอบคลุมทุกที ่

ที่เราจะไป ไหนจะการบริหารจัดการเวลาที่ควบคุมอะไร

ไม่ได้เลย 

 และน่ีคือค�ากล่าวอ้างของมนุษย์คนหนึ่งที่ยังรอ 

ความหวัง อนาคต และการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ไม่พร้อม 

เสียสละความเป็นหน่ึงคนหน่ึงคันเพื่อส่วนรวมของระบบ 

ที่ถูกเชื่อมโยงและผลกระทบลูกโซ่ เพียงแต่ยังรออนาคต 

อนัไกลโพ้นทีต่อนน้ีอาจมาถงึในไม่ช้า และฉนัจะได้กลบัสู ่

ระบบขนส่งสาธารณะอีกคร้ัง อย่างน้อยก็จากความหวัง 

ของคนหนึ่งคน และคนอื่นๆ อีกคนละหนึ่งความหวังนั้น

จะได้ค่อยๆ เกิดขึ้นตามกันมา

<
อธิชา ไชยจิโรจ 

EDITOR’S TALK

ในทุกเช้าเราหลายคนต่างต้องโบกวินมอ’ไซค์ วิ่งแข่งกัน 

เพื่อข้ึนรถเมล์ไปท�างาน พยายามเบียดเสียดคนในโบกี้

รถไฟฟ้า หรือย้ือแย่งกันน่ังเบาะต�าแหน่งท่ีดีที่สุดในรถตู้  

น่ันเป็นสิง่หน่ึงทีย่นืยนัได้ว่า ‘ระบบขนส่งสาธารณะ’ เป็น

ส่วนหน่ึงในชีวติประจ�าวนัของหลายๆ คน ทีย่งัต้องพึง่พา

ระบบเหล่านี้ เพื่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง ไม่ว่า 

จะเป็นโรงเรียน ที่ท�างาน หรือสถานที่นัดหมายเอาไว้  

แต่ถ้าให้คนหลายคนเลือกก็คงไม่มีใครอยากใช้ระบบน้ี 

สกัเท่าไรนัก เพราะเมือ่ไรทีพ่ดูว่า ‘ระบบขนส่งสาธารณะ’ 

เรากอ็ดทีจ่ะถอนหายใจอย่างเสยีไม่ได้ เพราะปัญหาเร้ือรัง

ที่ท�าให้ผู้ใช้บริการอย่างเราๆ ต้องพอเจอ ไม่ว่าจะเป็น

เร่ืองของความปลอดภยั ความไม่สะดวกสบาย รวมไปถงึ 

ค่าบริการที่สูงเกินกว่าที่เราคิดว่าควรจะเป็น

 ปัญหาเหล่าน้ีมีที่มาหลายอย่าง ตั้งแต่การ

ก่อสร้าง ผูใ้ห้บริการ ไปจนถงึผูใ้ช้บริการอย่างเราๆ ทีต่่าง

ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่แก้ไม่ตกนี้ Read Me ฉบับนี้ 

จะพาผูอ่้านทกุท่านไปร่วมขบคดิถงึปัญหาเหล่าน้ีว่ามทีีม่า 

อย่างไร รวมไปถึง ‘ระบบขนส่งสาธารณะ’ ในอนาคต 

ที่เราต่างหวังให้เป็น ทั้งการเดินทางลัดฟ้าราคาถูกด้วย

เคร่ืองบิน อนาคตใหม่ของรถไฟไทย และการเดินทาง 

ในอนาคตว่าจะมหีน้าตาเป็นอย่างไร หน้าตาของความหวัง 

ใน ‘ระบบขนส่งสาธารณะ’ ทีเ่ราทกุคนฝันว่ามนัจะต้องดข้ึีน 

อย่างแน่นอน

>
รุจรวี นาเอก
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You can't 
understand a city 
without using its 
public transportation 
system. 

“

”



-
Erol Ozan
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คุณจะไม่มีทางเข้าใจ
เมืองนั้นอย่างแท้จริงเลย 
ถ้าคุณไม่ได้ลองใช้
ระบบขนส่งสาธารณะเสียก่อน

“

”
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ขนส่งสาธารณะ: อนาคตการเดินทางของทุกคน
ว่ากันว่า พวกเราล้วนถูกเชื่อมโยงไว้ด้วยเส้นทางสายหนึ่ง
เป็นอย่างน้อย นั่นคือเส้นทางคมนาคมที่ใช้สัญจรร่วมกัน 
ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เราล้วนถูกเช่ือมโยงเข้ากับ 
‘ระบบขนส่งสาธารณะ’ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 เราตื่นเช้าไปท�งานด้วยการฝ่าฝูงคนบนรถไฟฟ้า
หรอืรถเมล์ ขึน้รถตูไ้ปชอ็ปป้ิงในห้างใจกลางเมอืง โบกแทก็ซี ่
กลบับ้านหลงังานเลีย้ง ออกเดนิทางด้วยรถไฟหรอืเครือ่งบิน 
ไปต่างจงัหวดั ขบัรถส่วนตัวไปท�ธรุะ หรอืแม้กระทัง่เดนิเท้า
บนฟุตปาธหน้าบ้าน ก็ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ขนส่งสาธารณะทั้งสิ้น   
 ขอเชญิร่วมเดนิทางเข้าสูโ่ลกแห่งการขนส่งสาธารณะ 
มาท�ความรู้จัก ทั้งความเป็นไป ความเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ 
จะเกดิขึน้ในอนาคต รวมถงึนวตักรรมต่างๆ ทีน่�เข้ามาใช้ใน 
ระบบขนส่ง ทีจ่ะท�ให้การเดนิทางของเราทกุคนไม่เหมอืนเดมิ 
อีกต่อไป PUBLIC 

    TRANS-  
PORTATION
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‘รถเมล์’ รถขนส่งสาธารณะทีเ่รยีกได้ว่าเป็นของมวลชนอย่างแท้จรงิ ด้วยจ�นวนของผูโ้ดยสารทีม่ากเป็นอนัดบัต้นๆ ของขนส่งมวลชน 
ทัง้หมด ด้วยราคาทีถ่กู แต่ก็แลกมาด้วยคณุภาพของการเดนิทางทีล่ดต�า่ลงไป ทัง้เร่ืองของเวลา คณุภาพ และการบรกิาร ท�ให้ผูโ้ดยสาร 
ส่วนใหญ่เฝ้ารอให้ ขสมก. หรือบริษัทเอกชนที่รับผิดชอบดูแล พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของรถเมล์ในทุกๆ ด้านอยู่เสมอ 
 น่ันจึงเป็นเหตุผลให้คนกลุ่มหนึ่งที่รักรถเมล์รวมตัวกันเพื่อใช้ความชอบและความรู้มาเป็นสื่อกลางและกระบอกเสียงระหว่าง 
ผูใ้ห้บรกิารและผูโ้ดยสาร ในชือ่ www.bangkokbusclub.com ทีพ่ฒันามาจากเวบ็บอร์ดแลกเปลีย่นความเหน็กนั ก่อนจะพฒันาไปสู่ 
แฟนเพจอย่าง www.facebook.com/bangkokbusclubpage ที่คอยอัปเดตข่าวสารและการบริการทั่วไปแก่ผู้โดยสารอย่าง
สม�่าเสมอ จนถึงวันนี้พวกเขาได้รวมตัวกันมากว่า 10 ปีแล้ว 
 เราจงึได้เชิญผู้ก่อตัง้คลบัอย่าง มารตุ จนัทน์โรจน์ ทีปั่จจบุนัท�อาชพีสถาปนกิ, กมลธชั ไพฑรูย์วริชัชัย นกัศกึษาทีเ่ข้าร่วมคลบั 
เพราะความชอบมาเกอืบสบิปี และ กติต ิอ�า่อ่อน พนกังานขับรถเมล์ ขสมก. ทีค่ลุกคลีอยูใ่นแวดวงรถเมล์อย่างใกล้ชิดทีสุ่ด มาร่วมพดูคยุ 
ถึงสถานะในปัจจุบันและอนาคตของรถเมล์ไทย ที่รับรองว่าผู้โดยสารอย่างเราๆ ต้องยิ้มออกแน่นอน

TEXT : ATICHA CHAIYAJIROJ
PHOTOGRAPHER : WICHAPOL POLPITAK

จากย่างก้าวที่เชื่องช้า แต่ก็มาถึงในที่สุด
รถเมล์ไทย: 

BUS
NON

STOP
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จริงหรือที่ว่ารถเมล์ไทยไม่พัฒนา
• 
มารตุ: ส่วนตวัจะบอกว่าไม่พฒันาเลยมนักไ็ม่ใช่ ผมมองว่า  

ขสมก. ก็พยายามพัฒนาแล้วนะ เรามีระบบใหม่ๆ เรามี 

ทกุอย่าง แต่คนทัว่ไปอาจไม่รู้ และองค์ประกอบปัจจบุนัมนั

ไม่เอือ้ต่อการพฒันา เลยท�าให้สะดดุ จากในเร่ืองของความ

ล่าช้า เลยอาจมองว่าเป็นไม่พฒันาไป แต่จริงๆ มโีครงการ  

มีน�าเสนอร่างมาเรือ่ยๆ และ ขสมก. เองก็มีความพยายาม

ในการปรับแก้ไขอยู่ตลอด

กิตติ: ขสมก. มีโครงการเปลี่ยนรถมาเป็น NGV ตั้งแต่ 

ปี 2530 ก็เริ่มตั้งแต่นู่น กว่าจะมาส�าเร็จก็ตอนนี้ คือต้อง 

เร่ิมมาก่อนแหละ และก็มาดูว่ามันดีไม่ดี มีปัญหายังไง 

ก็ค่อยมาแก้ แต่ถ้าไม่เริ่มเลยก็จะไม่รู้ปัญหาเลย ทุกสิ่ง 

ทุกอย่างก็เร่ิมต้นจากการทดลองทั้งสิ้น กว่าจะมาลงตัว 

แบบน้ีได้ก็ต้องมีการทดลอง ศึกษา เก็บข้อมูลทางสถิติ 

น�าไปปรับปรุง ปรับใช้ ต่อยอดไปอนาคต

คิดว่าโครงการและร่างโครงการเหล่านี้เร็วไปไหมส�หรับเมืองไทย
•
มารตุ: คดิว่าไม่ช้าไปและไม่เร็วไป ผมมองว่าถ้ามนัไม่เร่ิมกไ็ม่เร่ิมสกัท ีถ้าเร่ิม 
แล้วมีปัญหา อย่างน้อยเราก็ได้มีปัญหามาให้ศึกษา แล้วเอาปัญหาเหล่าน้ัน 

มาปรับแก้ไข มาต่อยอดพัฒนาให้มันดีขึ้น 

กมลธัช: NGV เป็นพลังงานทางเลือกที่มีมาก่อนเลย ช่วงปีหลังๆ 2-3 ปี 

ที่ผ่านมาน้ีก็มีพวกบริษัทผลิตรถเมล์ไฟฟ้าเสนอของมาให้ทดลองวิ่งก่อน คือ 

อู่บางเขตการเดินรถไม่สามารถเดินรถ NGV ได้ เนื่องจากมันห่างจากสถานี

เติมก๊าซ เพราะฉะนั้นจึงมีพลังงานทางเลือกอื่น เช่น Hybrid

มารุต: สดุท้ายแล้วรถเมล์ใหม่ๆ พวกน้ีก็จะมาแทนทีก่บัรถทีว่ิง่อยูท่ัง้แบบเก่า 

และปัจจบุนั เพยีงแต่เขากจ็ะจดัสรรว่าพืน้ทีไ่หนเหมาะกบัการใช้เช้ือเพลงิแบบ

ไหน รถแบบใดเหมาะกับการเดินสายนั้นๆ  

อยากให้รถเมล์ไทยพัฒนาต่อไปอย่างไรในอนาคต
•
กิตติ: อยากให้รถเมล์เป็นระบบขนส่งมวลชนทางเลือกของผู้คนทุกฐานะที่

สามารถใช้งานได้ ตามสโลแกน ขสมก. ที่ว่า ‘ขนส่งมวลชนเพื่อคนทุกระดับ’  

อยากให้คนรวยเขามาข้ึนรถเมล์ได้โดยไม่เคอะเขินเพราะรู้สึกว่ารถเมล์คือ

พาหนะคนจน นั่นเป็นสิ่งที่ ขสมก. ต้องไปคิดแก้ไข ประเทศอื่นรถเมล์ไม่ใช่

พาหนะของคนจนนะ ถ้าแก้ไขตรงน้ีได้ คนมีฐานะก็หันมาใช้รถเมล์มากข้ึน 

เร่ิมไม่ใช้รถส่วนตัว ปัญหาการจราจรก็น้อยลง แต่ด้วยที่ค่านิยมเป็นอย่างน้ี

ไปแล้ว นอกจากแก้เรื่องการยกระดับรถเมล์แล้ว คงต้องเปลี่ยนค่านิยมด้วย

กมลธัช: ด้วยความคิดอย่างที่ว่า รถเมล์เป็นของคนจน คนรวยก็ไปขับรถ  

พอคนคดิแบบน้ีหลายๆ คนเข้า หน่ึงคนเท่ากบัรถหน่ึงคนั หลายคนกห็ลายคนั  

ขสมก. วิ่งรถบนถนนเส้นเดียว รถมากขึ้นแต่ถนนไม่ได้ขยายตาม รถมันก็ติด 

ก็กลายเป็นปัญหาเรื้อรัง ส่งผลกระทบกันหมด

มารุต: และเรื่องการควบคุมเส้นทาง ถ้าเส้นทางมันครอบคลุมทุกเมืองให้คน
สะดวกสบายมากขึ้น เช่น บางพื้นที่ที่เป็นชุมชนก็ให้มีรถเมล์ตลอด 24 ชั่วโมง 

เช่นนั้นคนก็จะเริ่มหันมาใช้บริการรถเมล์ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น คิดว่าถ้าท�าให้ 

รถเมล์มนัสะดวกครอบคลมุได้ ตอบโจทย์เรือ่งเส้นทางและเร่ืองเวลาได้ รวมถงึ 

เร่ืองของภาพลักษณ์ที่ยังเป็นรองเขาอยู่ ก็คิดว่าอนาคตของรถเมล์คงเป็นไป

ในทิศทางที่ดี แต่สุดท้ายแล้วก็จะเป็นอย่างไรก็คงต้องรอดูกันต่อไปในอนาคต



GPS มาตรฐานใหม่ของการให้บริการ

 โครงการเช่าระบบ GPS ของ ขสมก. มีระยะ

เวลาเช่า 5 ปี โครงการเร่ิมเม่ือช่วงปลายปี 2559 โดย 

รูปแบบของระบบน้ีจะประกอบไปด้วยจอ GPS และ 

จอเล็กๆ ส�าหรับคนขับ โดยจอน้ันก็จะบอกช่ือป้าย  

เส้นทาง และสถานีในเส้นทางที่ก�าลังเดินทางไป และ 

การแจ้งข้อความจากศูนย์ควบคุมกลาง นอกจากนี้ก็จะมี

การติดกล้องวงจรปิด ระบบนับจ�านวนคนว่ามีคนข้ึนลง

เท่าใด และก็จะมีจอส�าหรับผู้โดยสารก็คือจอทีวีส�าหรับ 

ประกาศชื่อป้ายและโฆษณา 

 ประโยชน์ของการติดตั้ง GPS ในมุมมองของ 

ผู้ให้บริการก็จะสามารถค�านวณเวลาได้ เพราะ GPS นั้น 

จะใช้เช็กสถานะรถและจัดจ�านวนรถให้เหมาะสมได้ 

ท�าให้สามารถควบคุมการปล่อยรถให้สัมพันธ์กับความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ เช่น เวลาเร่งด่วน ปล่อย 6 นาที

ต่อคัน นอกเวลาเร่งด่วน 15 นาทีต่อคัน เพื่อลดปัญหา

การรอรถนานไม่เป็นเวลานั่นเอง  

NGV ทางเลือกของรถเมล์ลดใช้พลังงาน

 รถเมล์ NGV เป็นโครงการพลังงานทดแทน  

แรกเร่ิมโครงการจริงคงต้องย้อนรอยกลบัไปช่วงประมาณ 

ปี 2536 ด้วยที่น�้ามันเริ่มแพง รัฐบาลเลยต้องหาพลังงาน 

ทางเลือก เพื่อลดรายจ่ายของประเทศ ซึ่งเช้ือเพลิง 

ก๊าซธรรมชาติคือทางออกที่ดีที่สุด ขสมก. ได้เล็งเห็นถึง 

ความส�าคัญ จึงสั่งซื้อรถที่ใช้เช้ือเพลิงพลังงาน NGV  

มาใช้งาน 

 แรกเร่ิม ขสมก. ทดลองรถเมล์ใช้พลงังาน NGV 

เป็นรถโครงการน�าร่อง ก่อนจะพฒันาไปเร่ือยๆ จนกระทัง่

ปี 2550 เป็นต้นมา ขณะที่เช้ือเพลิงเบนซิน ดีเซลเร่ิม

มีราคาแพง ขสมก. จึงพยายามเปลี่ยนการใช้พลังงาน

พลังงานดีเซลให้เป็น NGV มากข้ึน อัตราส่วนของ 

รถดีเซลก็จะน้อยลง ส่วนที่เป็นรถใช้ก๊าซก็จะมากขึ้น

 และในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีการปรับรูปลักษณ์

ของรถเมล์ NGV ใหม่ทั้งหมด ภายนอกจะถูกปรับให้ดู 

โมเดิร์นข้ึนตามยุคสมัย รถเมล์กับป้ายรถประจ�าทางที่

ก�าลังปรับปรุงน้ีถูกออกแบบโดยค�านึงถึงหลัก Universal  

design โดยรถเมล์จะเป็นรถชานต�่า คือจะไม่มีบันได 

ข้ึนรถ พื้นรถเสมอฟุตปาธ โดยการที่เป็นรถชานต�่าน้ัน 

จะเอื้อส�าหรับคนพิการให้สามารถใช้งานได้ด้วย โดยเอา

บันไดที่เก็บอยู่ในตัวรถพาดลงมาและสามารถให้วีลแชร์

ขึ้นได้ และในรถก็จะมีที่ส�าหรับจอดวีลแชร์ 

 ส่วนตวัป้ายรถเมล์น้ันจะมจีอแสดงผลว่ารถก�าลงั

จะมาแล้ว มีสัญญาณเสียงให้เตรียมตัว กลับมาในตัวรถ 

เสาในรถเมล์ถูกออกแบบให้เป็นสีเหลืองอ�านวยความ

สะดวกให้ผู้พิการตาเลือนรางและผู้ที่ตาบอดสี มีออด  

และอกัษรเบรลล์ส�าหรับคนตาบอด  มจีอส�าหรับแสดงผล

ให้ผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน และตัวรถนั้นก็จะไม่ท�าจาก

วสัดมุนัวาวซึง่จะสะท้อนสูต่าของผูท้ีม่ปัีญหาตาเลอืนราง 

และป้ายบอกเส้นทางรถจะเป็นจอ LED นอกจากนี้ในการ

ออกรถเมล์นัน้ยงัแบบยงัค�านึงถงึ Friendly design อกีด้วย 
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E-ticket ความสะดวกสบายของผู้โดยสาร

 ตัง้แต่ช่วงปี 2540 เสน่ห์ของรถเมล์ไทยทีป่ระเทศ

อื่นไม่มี นั่นคือระบบการเก็บค่าโดยสารแบบ Manual ใน

ลักษณะ คน-คน หรือ กระเป๋า-ผู้โดยสาร ในแง่ดี ระบบ

เก็บค่าโดยสารแบบเก่าสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์เพื่อลด

ช่องว่างระหว่าง ขสมก. กับผู้โดยสารได้ แต่ระบบนี้ก�าลัง

จะหายไปและกลับเข้ามาใหม่อีกครั้งในระบบ E-ticket 

เพื่อลดปัญหาการจ้างทรัพยากรบุคคล

 E-ticket คอืระบบตัว๋อตัโนมตั ิผูโ้ดยสารจะมบีตัร 

ใช้โดยแตะบัตรที่ประตูคล้ายๆ รถไฟฟ้า โดยมีสองระบบ

คอื บตัร E-ticket และ Fair box (ระบบหยอดเหรียญ) โดย

เครื่อง Fair box รุ่นปรับปรุงใหม่จากเดิมที่เคยมีการน�ามา

ลองระบบแต่ไม่สามารถทอนเงินได้ ให้ Fair box ตัวใหม่

ของระบบนี้สามารถทอนเงินได้

 และเพื่อรองรับระบบนี้ แน่นอนว่าต้องมีการปรับ

ลดจ�านวนพนกังาน ขมสก. จงึมข้ีอเสนอให้กระเป๋ารถเมล์

สามารถมาสอบเป็นพนักงานขับรถได้ โดยพนักงานเก็บ 

ค่าโดยสารน้ันสามารถเขียนค�าร้องได้ ทาง ขสมก. จะมกีาร 

ส่งครูสอนขับรถมาสอนอบรมฝึกหัดขับและพาไปสอบ 

ใบขับข่ี พอได้ใบขับข่ีเรียบร้อยแล้วจึงสามารถท�าเร่ือง 

ข้ึนขับต่อไป โดยขณะน้ีก็มีการฝึกหัดกระเป๋าให้ข้ึนมา 

หัดขับรถอยู่เสมอ เพื่อให้มีจ�านวนพนักงานส�าหรับรองรับ

โครงการในอนาคตต่อไป

Hybrid อนาคตของรถเมล์ไทย

 โครงการในอนาคตอันใกล้ของรถเมล์ไทย คือ

โครงการน�าร่องรถไฮบริดและรถไฟฟ้า แม้ว่า NGV จะเป็น 

พลงังานทางเลอืกทีมี่มาก่อน และเช้ือเพลงิ NGV จะถกูกว่า  

แต่ในบางสถานทีก่ลบัถกูจ�ากดัเรือ่งสถานีเตมิก๊าซ เช่น อูร่ถ

ตั้งอยู่อีกแห่ง เส้นทางวิ่งรถอยู่อีกแห่ง แต่ก็ต้องไปเติมก๊าซ

ยังสถานีที่ไกลพอสมควร ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ  

 ในช่วงไม่กีปี่มานี ้พลงังานทางเลอืกใหม่อย่างการ

ใช้ไฟฟ้าก�าลังได้รับความนิยมมากข้ึน บริษัทผลิตรถเมล์

ไฟฟ้าได้มีการเสนอรถ Hybrid หรือรถเมล์ที่ใช้น�้ามันและ

ไฟฟ้ามาให้ทดลองวิ่ง พลังงานทางเลือกอื่นอย่าง Hybrid 

จึงดูจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมส�าหรับการแก้ปัญหานี้

 ซึ่งตอนน้ี ขสมก. ยังคงให้สถานะเป็นแค่การ

ทดลองว่ิง โดยอาจน�าไปใช้วิ่งในเส้นทางที่ไม่สามารถใช้ 

NGV ได้ เพื่อค�านวณดูอัตราสิ้นเปลืองและระยะทาง ก่อน

จะน�ามาเปรียบเทียบและพัฒนาต่อไป 
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VAN

12 เรื่อง : พชรกฤษณ์ โตอิ้ม

‘การเดินทาง’ ถือเป็นหัวใจหลักที่ท�ให้โลกทั้งใบขับเคลื่อนอยู่ได้
 วธิกีารเดนิทาง + ระยะเวลาทีจ่�กดั + ระยะทางทีก่�หนด ล้วนเป็นเงือ่นไขส�คญั ทีเ่หล่ามนษุย์ผูห้าญกล้าทกุยคุทุกสมยัต้องประสบ 
ส�หรบัการตดัสินใจเดนิทางไปทีไ่หนสกัแห่ง เพราะเพยีงแค่ข้อก�จัดเรือ่งเวลาเพียงอย่างเดียวกด็จูะตดัวิธกีารเดินทางไปหลายวธิแีล้ว
 จึงไม่แปลกใจว่า เหตุใด ‘รถตู้โดยสาร’ จึงเป็นค�ตอบในหัวใจของใครหลายๆ คน
 ช่วงประมาณต้นปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ข่าวรถตู้ที่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงสร้างความตระหนกตกใจให้คนในสังคมเริ่มหันมา
สนใจเรื่องความปลอดภัยของรถตู้กันมากมาย จนเกิดเป็นกระแสสังคม ทางภาครัฐก็แสดงความสนใจอย่างเต็มที่จนถึงขนาดรีบเร่ง
ด�เนินการเลื่อนนโยบายการขนส่งที่เป็นหัวข้อเกี่ยวกับรถตู้ขึ้นมาเป็นวาระแรกๆ 
 การที่รถตู้สามารถวิ่งแล่นฉิวตามท้องถนนอย่างปกติสุขทุกวันนี้ จ�เป็นต้องปรับเปลี่ยนอีกหรือไม่? ค�ถามที่ถูกถามกันไปมา
จนเป็นค�ถามกว้างๆ ที่ไม่ได้ถามเฉพาะแค่ผู้โดยสารเพียงอย่างเดียว แต่นี่เป็นการถามทุกคนที่มีความสัมพันธ์ทั้งหมดกับรถตู้!
 นับว่าต้องใช้ระยะเวลาในการทบทวนประมาณหนึ่ง ก่อนจะคาดเดาได้ว่าอนาคตของรถตู้จะแล่นไปทางทิศทางใด 

อนาคต
ว่าด้วยรถตู้

COVER STORY

GO!!
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‘รถตูโ้ดยสาร’ อยูคู่บ่ญุกบัพวกเราชาวไทยมากว่าสามสบิปี 

แล้ว

 แต่เดิมนั้น รถตู้เป็นยานพาหนะที่ถูกออกแบบขึ้น 

เพื่อรองรับการบรรทุกคนหรือสัมภาระเป็นจ�านวนมาก 

ตามรูปแบบที่ถูกสร้างขึ้นมา แต่อย่างไรก็ตาม การบรรทุก

สิง่ของให้มนัมากหรอืน้อยน้ันข้ึนอยูกั่บลกัษณะของประเภท

ของรถตู้ที่เลือกใช้อยู่ดี ตัวอย่างเช่น รถตู้ที่มีขนาดเล็ก

มากที่สุดที่ชาวเราเรียกกันชินปากว่า Minivan มีหน้าที่

จ�ากัดเป็นแค่เพียงรถส�าหรับคนในครอบครัวเท่านั้น และ 

ไม่รองรับการบรรทุกคนจ�านวนมากได้เหมือนอย่างที่รถตู้

ประเภทอื่นท�าได้

 ด้านรถตู้โดยสารของไทยน้ันถือก�าเนิดข้ึนมาจาก

การเตบิโตของตวัเมอืงหลงัจากการใช้แผนพฒันาเศรษฐกจิ

ในสมัยน้ันทางภาครัฐได้จัดลงทุนพวกโครงสร้างพื้นฐาน  

(Infrastructure) เป็นจ�านวนมาก สิง่ทีท่างรัฐพลาดคอืไม่ได้ 

เน้นการพฒันาในชนบทมากเท่าทีค่วร สิง่ทีต่ามมาคอืความ 

แตกต่างกันในลักษณะพื้นที่สังคมเมืองกับพื้นที่ชนบท  

ซึ่งงานส่วนใหญ่กระจุกในตัวเมือง ชาวบ้านจึงจ�าเป็นต้อง

เดินทางเข้าไปในเมืองแทบทุกวัน

 ปัญหาการขาดแคลนการขนส่งที่ไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการของประชาชนในการใช้บริการขนส่งมวลชน

ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) และบริษัท

ขนส่ง (บขส.) เกดิข้ึนมาอย่างฉบัพลนั ตวัภาครัฐไม่สามารถ

แก้ไขปัญหานี้เองได้ 

 ผลก็คือมีคนกลุ่มหน่ึงเกิดไอเดียเอารถตู้มารับส่ง 

ผูโ้ดยสาร จนฮิตตดิเทรนด์หนัมาใช้รถตูรั้บส่งผูค้นกนัทัว่บ้าน 

ทั่วเมือง

รถตู้ผู้ถูกกล่าวหา

การเติบโตของขนส่งมวลชนชายขอบเช่นน้ีมิได้เกิดข้ึน 

เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียว ในประเทศอื่นๆ ยาน-

พาหนะทีเ่ป็นการขนส่งอืน่ๆ ทีไ่ม่ใช่รถโดยสาร ก็ปรากฏให้ 

เห็นอยู่ทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น รถดอลลาร์ (Dollar van)  

ในอเมริกากเ็กดิข้ึนจากการขาดแคลนรถในระบบการขนส่ง

มวลขนหลักเหมือนกัน สาเหตุมาจากการดิ้นรนให้เกิด 

การขนส่งแบบสาธารณะข้ึนเพือ่ทีจ่ะรองรับผูใ้ช้งานได้อย่าง 

ทัว่ถงึ ความแตกต่างของรถพวกน้ีคอื จะมลีกัษณะทีค่่อนข้าง 

เป็นส่วนตัว เรียกว่าเป็นการขนส่งแบบ Share taxi (เหมือน

กบันัง่แทก็ซี ่แต่ว่าไปกนัหลายๆ คน ซึง่ลกัษณะพเิศษอนัน้ี

ก็มีในรถตู้ไทยเช่นเดียวกัน)

 สถาบนัวจิยัเพือ่สงัคม (TDRI) กล่าวไว้อย่างชัดแจ้ง 

ว่า แนวโน้มการใช้บริการรถตู้สาธารณะน้ันไม่ได้แสดงท่าท ี

ว่าจะลดน้อยถอยลงแต่อย่างใด สังเกตได้จากข้อมูลในปี  

พ.ศ. 2549 มีรถตู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้ทั้งหมด 512 คัน และ 

หลงัจากน้ันอกี 4 ปี คอืในปี พ.ศ. 2553 ปรากฏไว้ว่ามกีารข้ึน

ทะเบียนรถตู้ไว้ทั้งหมด 4,560 คัน เพิ่ม 9 เท่าภายในระยะ 

เวลา 4 ปี

 ข้อมูลอีกอย่างหน่ึงที่น่าสนใจคือ สถิติการเกิด

อบุตัเิหตุของรถตู้โดยสารสาธารณะยงัสงูข้ึนเฉลีย่ร้อยละ 41 

รวมไปถงึเกดิผลกระทบต่อชีวติและร่างกายสงูสดุเมือ่เทยีบ 

กับรถโดยสารสาธารณะแบบอื่นๆ โดยเฉลี่ยจะมีผู้บาดเจ็บ 

ประมาณ 27 รายต่อเดอืน และมผีูเ้สยีชีวติอยูใ่นอตัราตัวเลข 

ที่สูงถึง 9 รายต่อเดือน

 ความเสีย่งทีป่ระเทศไทยมมีอียูห่ลายปัจจยั ไม่ว่า

จะเป็นสภาพสังคมที่ต้องท�าให้เกิดระบบ วินรถตู้ หรือไม่ก็

ตวัคนขับเองมส่ีวนอาจก่อให้เกดิอบุตัเิหต ุ(อย่างเช่นการขับ

รถเร็วเพื่อท�ารอบที่ส่งผลให้ร่างกายอ่อนล้า) หรือเกิดจาก

ปัญหาทางอปุกรณ์ (การเสริมเบาะทีน่ั่ง การติดถังแก๊สในรถ 

เพือ่ประหยดัน�า้มนั จนอาจก่อเป็นเหตเุพลงิไหม้ได้) แต่ปัจจยั 

ทัง้หมดกก็ลายเป็นปัญหาทีรู้่และรับทราบ แม้มกีารกระตุน้

ให้มีการแก้ไขจริงจัง 

 วันหนึ่งก่อนที่รถตู้จะออกจากท่ารถ คุณลุงคนขับ

รถตู้บอกผู้โดยสารทุกคนว่า จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชี้แจง

ให้ทกุคนทราบว่า ณ ตอนนีก้ารขับรถจ�าเป็นต้องขับช้า เพือ่

ให้ความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

 น�้าเสียงคุณลุงราบเรียบ แต่แววตากลับให้ความ

รู้สึกคนละอย่าง

 เรื่องไม่ดี ไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องขึ้น
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รถขนส่งที่มีลักษณะคล้ายกับ
รถตู้โดยสารของประเทศไทย

DOLLAR VAN
รถตู้รับจ้างในอเมริกา มีอีกช่ือหน่ึงที่เรียก

ว่า Jitney พบเห็นได้ส่วนมากที่นิวยอร์ก 

โดยมีเส้นวิ่งแถวบรุกลิน ควีน และบริเวณ

โดยรอบ ซึ่งผู้ประกอบการบางรายก็จะม ี

ใบประกอบการทีถู่กต้องตามกฎหมาย และ

มีอีกจ�านวนไม่น้อยที่แอบให้บริการอย่าง

ผิดกฎหมาย ที่มาของชื่อรถดอลลาร์นั้นตั้ง

ตามราคาค่าเดินทาง ที่คิดค่าโดยสารเพียง

แค่ 1 ดอลลาร์

MARSHRUTKA 

พบมากในแถวยุโรปตะวันออกและพวก

ประเทศเครือสหพันธรัฐโซเวียตเก่า โดย

ปกติการเดินทางของรถ Marshrutka  

จะขับไปตามเส้นทางเดิมที่เคยก�าหนดไว้ 

และถ้าหากผู้โดยสารเต็มคันรถแล้วอาจจะ

มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางไปใช้เส้นทางอื่น

เพื่อไปให้ถึงจุดหมายเร็วข้ึน ค่าโดยสาร 

ส่วนใหญ่มกัจะแพงกว่ารถโดยสารสาธารณะ 

ทั่วไป วิธีการจ่ายคือจ่ายก่อนที่ผู้โดยสาร 

จะลงจากรถ และตัวคนขับรถเองมีหน้าที่

ทั้งขับ ทั้งรับเงิน ทอนเงินในคนเดียวกัน

SHUTTLE BUS  
รถแบบ Shuttle bus  มักปรากฏแพร่หลาย

ในประเทศที่มีการพัฒนาแล้ว ผู้คนมักจะ

เลือกใช้วิธีน้ีในการเดินทาง เพราะถือว่า

เป็นการเดินทางที่มีประสิทธิภาพและมี 

ค่าใช้จ่ายอยู่ในราคาแน่นอน ขนาดของ 

รถ  Shuttle Bus จะเลก็กว่ารถโดยสารทัว่ไป 

เล็กน้อย ส่วนใหญ่เส้นทางที่รถใช้มักจะ

เป็นเส้นทางที่ผ่านระหว่างตัวเมืองหลักกับ

สนามบนิของเมืองน้ันๆ บางคร้ังกอ็าจจะมี

การแวะจอดตามสถานที่ส�าคัญๆ บางแห่ง

นวัตกรรม ไมโครบัส รุ่นน้อง
หน้าตาใหม่ ขวัญใจภาครัฐ

ไมโครบัส จะมาแทนที่รถตู้ได้อย่าง

ถาวรหรือไม่ ลองไปหาค�าตอบกนั

 ความที่รถตู้เป็นระบบการ

ขนส่งทีเ่ข้าถงึได้ง่ายและเป็นตวัเลอืก 

ที่เห็นผลชัดเจน เส้นทางที่พวกรถตู ้

โดยสารใช้เป็นประจ�าจึงเป็นเส้นทาง 

ทีก่ระชับทีส่ดุในการเดนิทาง ทัง้หมด

ต่างตอบโจทย์ว่า วธิกีารขนส่งแบบน้ี 

ดีที่สุดและยังไม่มีอะไรเทียบเท่าได้

 หากวเิคราะห์ อนัดบัแรก เรา

ต้องมองภาพกว้างถงึสญัญาของรถตู้

ที่มีต่อสังคมโดยรวมให้ได้เสียก่อน 

 หากเปรียบรถตูเ้ป็นตวักลาง

ที่บรรจงร้อยเรียงจุดหมายปลายทาง 

ระหว่างชุมชนนอกเขตเมอืงกบัชุมชน 

เมืองให้กลายเป็นเส้นเดียวกันได้  

ย่อมหมายความว่าบทบาทที่รถตู้ 

ก�าลังเป็นอยู่ตอนน้ีคือกลไกส�าคัญ

ที่ เ อื้ อ ให ้ เกิดการไหลเ วียนของ

ทรัพยากรบุคคลในตลาด รถตู้ คือ

เฟืองที่หมุนวนให้ตลาดยังมีกิจกรรม

ด�าเนินอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง 

 แต่กรมการขนส่งทางบก

เร่ิมมีการออกก�าหนดการไม่ออก 

ใบอนุญาตให้กับรถตู้ใหม่ที่อยากจะ 

จดทะเบยีนในเร็ววนั ส่วนเหล่าบรรดา 

รถตูเ้ก่าๆ ทีเ่คยจดทะเบยีนไว้กจ็ะเร่ิม 

ทยอยหมดอายุลงเร่ือยๆ โดยไม่ให้

ต่ออายุ นอกเหนือไปจากน้ัน กรม

ขนส่งทางบกจะปรับเปลี่ยนจากรถตู ้

บริการสาธารณะที่ขับเดินทางข้าม 

จากต่างจงัหวดัมากรุงเทพฯ  จ�านวน 

5,000 คัน ให้กลายเป็นรถไมโครบัส  

ทุกคัน 

 ในทางปฏิบัติจริง สิ่งที่ต้อง

เปลี่ยนไปไม่ได้มีแค่ตัวรถเพียงอย่าง

เดียว การเปลี่ยนนั้นต้องเปลี่ยนแบบ 

ยกองคาพยพ ทัง้วินรถตู ้ทัง้อูซ่่อมรถ  

แหล่งทีข่ายอะไหล่รถ หรือจะปรับมมุ 

มาดรูถตูแ้บบเก่าทีม่จี�านวนมากมาย

มหาศาลน้ัน ทางภาครัฐจะมีการ

จัดการอย่างไร เพราะการเปลี่ยน

นอกเหนือจากกระทบต่อคนขับรถตู ้

แล้ว ยงัส่งผลกระทบต่อภาพรวมของ 

M
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รถตู้จะอยู่หรือไป? 

ตัวนโยบายของรัฐนั้นเอื้อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุอย่างการปรับ

เปลี่ยนรถที่ใช้ แทนที่จะมุ่งไปยังปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและทับซ้อนมาก

จนเกินไป ณ ขณะน้ี ถ้าหากลองพิจารณาถึงมิติด้านอื่นๆ ปัญหาที่เกิดข้ึน

สะท้อนถึงแนวคิดสองส่วน ส่วนแรกเกี่ยวข้องกับตัวรถโดยตรง (กฎการจราจร, 

ขอบเขตความเร็ว ฯลฯ) ส่วนที่สองคือส่วนที่เกี่ยวกับรถตู้ทางอ้อม (รายได้จาก 

การจ่ายค่าสวสัดกิารของรถตู,้ การลดช่องว่างทางสงัคม, การเพิม่รูปแบบการขนส่ง 

อื่นๆ ในการเดินทาง ฯลฯ) 

 สิ่งที่สะท้อนออกมาจะไปไกลมากกว่าแค่เร่ืองประเด็นปัญหาของรถตู้  

แต่ต่อจากน้ีจะเป็นการมองเห็นวิธีการวิเคราะห์ของสังคมเราว่าสามารถจัดการ

กับปัญหาระดับใหญ่แบบนี้ได้หรือไม่ 

 การจะปรับเปลีย่นไปเป็นไมโครบสัตามภาพฝันอนังดงามเจดิจรัสกเ็ป็น

ไปได้ยาก แม้ว่าจะมกีารควบคมุอย่างรัดกมุ การออกแบบพืน้ทีท่ีส่ามารถจขุนได้

เยอะข้ึน และลดต้นทนุทางด้านค่าใช้จ่ายเพิม่มากข้ึน แต่ถ้ามนัยงัคงมช่ีองว่างใหญ่ 

ให้การขนส่งมวลชนทีเ่ข้าถงึง่ายกว่า สะดวกกว่า และตอบโจทย์กว่า เรากจ็�าเป็น

ต้องเลือกใช้ช่องทางนั้น 

 การแก้ไขปัญหาอาจต้องใช้ระยะเวลานานถึง 5 ปี 10 ปี 

 แต่มันจะคุ้มค่ามากหากช่วยชีวิตคนได้

 แม้เพียงคนเดียวก็ตาม...

รถตู้ต้องรู้

• 300 กิโลเมตร เป็นระยะทางที่กรมการขนส่งทางบก

อนุญาตให้รถตู้โดยสารให้บริการได้ไม่เกินน้ัน เพราะหาก

ไกลกว่านัน้อาจท�าให้พนักงานขับรถอ่อนเพลยีและอาจเสีย่ง

ต่อการเกิดอุบัติเหตุอื่นๆ 

• รถตู้โดยสารแบบ GPS Tracking จะมีอุปกรณ์ GPS  

ที่สามารถติดตามและบันทึกข้อมูลการขับรถ รวมถึงใช้ 

ตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับขี่ได้ด้วย

• รถตู้โดยสารของประเทศไทยสามารถจดทะเบียนได้  

2 ประเภท ได้แก่

 1. จดทะเบยีนเป็นรถตูโ้ดยสารสาธารณะไม่ประจ�า

ทาง มีเบาะที่นั่งบรรทุกผู้โดยสารไม่เกิน 11 คน แผ่นป้าย

ทะเบียนสีเหลือง ตัวเลข ตัวอักษร (จังหวัด) และเส้นขอบ 

เป็นสดี�า จดทะเบยีนตาม พ.ร.บ. ขนส่งทางบก เป็นรถด�าเนิน 

การธุรกิจรับจ้างรับส่งผู้โดยสาร เสียภาษีตามน�้าหนักรถ 

 2. จดทะเบียนเป็นรถตู้สาธารณะประจ�าทาง  

เป็นรถตู้ที่ร่วมบริการกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ 

วิ่งรับส่งผู้โดยสารตามเส้นทางที่ก�าหนดขององค์การขนส่ง

มวลชนกรุงเทพฯ จะมีแผ่นป้ายทะเบยีนเป็นสเีหลอืง ตวัเลข

ตวัอกัษร (จงัหวดั) และขอบแผ่นป้ายทะเบยีนเป็นสดี�า เสยี

ภาษีตามน�้าหนักรถ

*หมายเหตุ: รถตู้โดยสารทั้งสองประเภทจ�าเป็นต้องตรวจสภาพรถ

กับเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ก่อนเสียภาษีประจ�าปีทุกครั้ง 

เศรษฐกจิทัง้มวลทีต่่างกม็ผีลประโยชน์

ผูกติดกับรถตู้ 

 เป็นไปได้ยากมากที่เราจะ

เห็นไมโครบัสวิ่งฉิวเต็มทั่วท้องถนน  

โดยปราศจากรถตู้ใดๆ เลย และสิ่งที่ 

น่ากังวลอีกอย่างคือ การมีกรรมสิทธิ ์

ครอบครองไมโครบสัน้ันตกเป็นของรัฐ

หรือเอกชนบางกลุ่ม ปัญหาที่ตามมา 

ไม่ใช่แค่เร่ืองความปลอดภัยของรถตู้  

แต่เป็นการสร้างช่องว่างในการท�า

ธุรกิจที่จะเกิดข้ึนมาเป็นปัญหาซ้อน

ปัญหาอีกทบหนึ่ง 

 สิ่งที่ท ้าทายต่อการมาถึง 

ของรถไมโครบัสก็คือ หากไม่เติมเต็ม 

ช่องว่างทีท่�าให้การสญัจรระหว่างเมอืง

กบัชนบทเป็นเส้นเดยีวกนัเหมอืนอย่าง

ที่รถตู้ท�าได้ สิ่งที่เกิดข้ึนตามมาก็คือ 

หน้าที ่(Function) ของตวัไมโครบสัเอง 

ต้องมีการปรับปรุง ประกอบกับหาอุด 

ช่องว่างที่ไมโครบัสยังเติมได้ไม่เต็ม 

ซึ่งมองไปทิศทางใดก็ราวกับว่าล้วน

มุง่ไปสูก่ารตกตะกอนกลายเป็นปัญหา 

ที่ระบบการขนส่งต้องแก้ไขต่อซ�้าแล้ว

ซ�้าเล่า และพอกพูนเป็นของขวัญอยู่คู่

คนไทยไปอีกนานแสนนาน

 ที่น่ากลัวกว่าคือด้วยภาวะ

การณ์ดังกล่าว อาจมีการปรากฏตัว

อีกคร้ังของรถตู้ผู้เป็นพระเอกหน้าเก่า

ในท้องถนน โดยมีสถานะเป็นรถที่

ผิดกฎหมายและอาจสร้างความเสี่ยง 

ที่อันตรายมากกว่าเดิม 

B
U
S
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เรื่อง: ชินภัทร ศรีบุญญเกษ, มัสลิน ลาวัง

ภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

ปัจจุบันวงการแท็กซี่ไทยมีการพัฒนามากขึ้นจากแต่ก่อน มีธุรกิจเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้บริการรถแท็กซี่ ทั้งในแง่ของคนขับ 
และผู้โดยสาร ไม่ว่าจะเป็น Grab Taxi, Uber ฯลฯ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์การจับคู่ผู้ให้บริการ-ผู้ใช้บริการ เพื่อลดปัญหา
การที่คนขับต้องขับรถวนหาผู้โดยสารและการที่ผู้โดยสารไม่สามารถเรียก (โบก) แท็กซี่เพื่อใช้บริการได้ 
 แต่ในบรรดาธุรกิจแท็กซี่ที่ผุดขึ้นมามากมายในปัจจุบันนั้น ยังมีอีกหนึ่งธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาที่มากกว่าการจับคู่ 
ผู้ให้บริการ-ผู้ใช้บริการ นั่นคือ การวางระบบแท็กซี่อย่างครบวงจร ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ธุรกิจแบรนด์ไทย
 All Thai Taxi เกดิจากการร่วมมอืกนัของ อนนัต์ วงศ์เบญจรตัน์ ผูบ้รหิารนครชยัแอร์ และ รศ.ดร.เอกชยั สมุาล ีผูอ้�นวยการ 
ศูนย์วจิยัโครงการสมาร์ทซติี ้สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าคณุทหารลาดกระบงั โดยมีแนวคดิมาจากการแก้ปัญหาต่างๆ ของระบบ
แท็กซี่ในประเทศไทย พัฒนาระบบจนออกมาเป็น All Thai Taxi ในปัจจุบันที่มีจ�นวนรถกว่า 500 คัน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 หนึ่งในผู้ที่พัฒนาระบบนี้ให้ประสบความส�เร็จอย่าง รศ.ดร.เอกชัย สุมาลี ที่มีประสบการณ์การท�งานจากทั้งประเทศอังกฤษ 
และฮ่องกง รวมถงึได้รบัรางวลันกัวจิยัยอดเยีย่มของ APEC (Asia-Pasific Economic Cooperation) ในปี 2013 ทีป่ระเทศจนี 
และได้รับรางวัลเกี่ยวกับนวัตกรรมแห่งชาติ (รางวัลชมเชยด้านเศรษฐกิจ) ใน 2016 ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบแท็กซี่ และยังมีส่วนร่วม 
ในการพฒันาระบบอจัฉรยิะต่างๆ เกีย่วกบัการคมนาคมขนส่งในไทย กม็โีอกาสได้มาเล่าถงึทีม่าทีไ่ปของ All Thai Taxi ให้ฟังกนัอย่าง
ละเอียด รวมไปถึงมุมมองที่มีต่อระบบการขนส่งสาธารณะของไทยในภาพรวม 

TAXI
ระบบแท็กซี่ที่ภาครัฐควรหันมามอง
ALL THAI TAXI 

COVER STORY
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จากประสบการณ์การพัฒนาระบบทั้งที่อังกฤษ
และฮ่องกง ระบบคมนาคมของไทยต่างจากที่
อังกฤษหรือฮ่องกงอย่างไร
เมืองไทยเป็นเมืองที่พัฒนาโดยไร้ทิศทาง ไม่ได้มีการ

ควบคุมหรือออกแบบอย่างเข้มงวด ในเชิงของการท�างาน

ภาครัฐก็ต่างกัน บ้านเราจะมีหน่วยงานราชการเยอะมาก  

ท�างานแบบต่างคนต่างท�า อย่างค�าถามว่า รถตดิในกรุงเทพฯ 

เป็นหน้าทีรั่บผดิชอบของใคร ไม่มใีครกล้ายกมอืแล้วออกมา 

บอกว่าเป็นหน้าทีรั่บผดิชอบของผม 100 เปอร์เซน็ต์ มมุมอง 

ในการจัดการก็เป็นปัญหา บ้านเรามองว่ารถติดในระบบ

คมนาคมขนส่งเป็นเร่ืองธรรมชาติ แต่ต่างประเทศเขาจะ

รู้สกึว่าเป็นอะไรทีต้่องจดัการได้ และเรากจ็ะมปัีญหาในการ 

เลือกใช้เทคโนโลยี กรณีของอังกฤษหรือฮ่องกงเขาจะมี

การวางแผนการใช้เทคโนโลยีอย่างยั่งยืน เช่น รูปแบบการ

ออกแบบป้ายทะเบียนรถให้ง่ายต่อการตรวจจับอัตโนมัติ  

แต่ของไทยยังไม่ชัดเจน อีกตัวอย่างคือ บัตรจ่ายเงินค่า 

ผ่านทาง ฮ่องกงเขาตัดสินใจรวดเร็วมากว่าต้องมี เขาม ี

การจดัตัง้หน่วยงานรับผดิชอบ ของเรายงัควานหาไม่เจอว่า

ใครจะเป็นเจ้าภาพ ทัง้ๆ ทีม่นัเป็นปัจจยัทีส่�าคญัมากในการ

เชื่อมต่อการเดินทางเข้าด้วยกัน

มาตรฐานของรถสาธารณะของไทย
เมื่อเทียบกับเขาแล้ว แตกต่างกันมากไหม
รูปแบบยานพาหนะของรถสาธารณะและรายละเอียด 

ในการก�ากับดูแล การก�าหนดคุณลักษณะ ของอังกฤษหรือ 

ของฮ่องกงจะสงูกว่าเมอืงไทยมาก ยกตัวอย่างรถสาธารณะ 

ของเขาจะต้องมรีะบบตดิตาม ต้องตดิกล้อง เพราะเขาถอืว่า 

เป็นบริการสาธารณะ ผูใ้ห้บรกิารจะต้องรับผดิชอบต่อสงัคม 

อีกอย่างคือการวางโครงสร้างและควบคุมคุณภาพของ 

คนขับก็ต่างกัน สังเกตว่าถ้าเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว

อย่างสิงคโปร์ ฮ่องกง หรืออังกฤษ คนขับรถที่ให้บริการ 

รถสาธารณะจะได้เงนิเดอืนสงู แต่ของเรากลบักัน เรามองว่า 

คนพวกน้ีเขาไปท�าอย่างอื่นไม่ได้เขาถึงต้องมาท�าอาชีพน้ี  

ทั้งๆ ที่เขาต้องรับผิดชอบชีวิตคน 40-50 คน

แล้วระบบจัดการแท็กซี่ของเขา
พัฒนาไปถึงระดับไหน
ถ้าเป็นที่อังกฤษจะมีแท็กซี่อยู่ 2 ประเภท ประเภทหนึ่งเป็น

แท็กซี่แบบที่โบกตามท้องถนน อีกรูปแบบหนึ่งเป็นแท็กซี่ที่

เรียกได้จากศูนย์กลางเท่าน้ัน ถึงรถว่างแล้วเห็นคนโบกก็

รับไม่ได้ ของฮ่องกงก็มีแท็กซี่เหมือนกัน แต่ที่ต่างกับไทย 

คือทั้งฮ่องกงและอังกฤษมีการจ�ากัดจ�านวนของแท็กซี ่

เพราะเขาอยากให้คณุภาพของแทก็ซีส่ามารถก�ากบัดแูลได้  

แต่บ้านเรา แท็กซี่หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างเกิดข้ึนมาโดย

ความต้องการของมนุษย์ตลอด สังเกตว่าการเดินทางใน

ระบบขนส่งสาธารณะของบ้านเรา เช่น รถตู้ แท็กซี่ หรือ

มอเตอร์ไซค์รับจ้างมนัเกดิเพราะระบบขนส่งมวลชนของเรา

ไม่ด ีภาครัฐไม่มอีะไรไปตอบโจทย์ประชาชน จงึเกดิรูปแบบ 

การให้บริการทีต่อบโจทย์ประชาชนข้ึนมา จนสดุท้ายกต้็อง

เอาเข้ามาในระบบ

ในแง่ของการจัดการแท็กซี่เป็นอย่างไร 
นอกจากการควบคุมจ�นวนรถ
ข้อแรกคือ ราคา อย่างฮ่องกงจะปรับราคาตามต้นทุนทุกปี 

โดยไม่มีเร่ืองการเมืองเข้ามาเก่ียวข้อง ของเราจะอิงตาม

การเมือง กลัวเสียคะแนนเสียง ท�าให้ท�าลายกลไกตลาด 

จะเหน็ว่าแทก็ซีไ่ทยพยายามลดต้นทนุและก�าไรให้มากทีส่ดุ 

เพราะราคามันถูก Fixed มานานแล้ว เกิดรูปแบบที่เป็น 

ช่องว่าง ต้นทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ราคาเท่าเดิม ส่วนต่าง

รัฐบาลก็ไม่มีวิธีในการที่จะมาสนับสนุนให้เป็นรูปธรรม  

ผมให้คณุเท่าน้ี คณุภาพช่างมนั คอืเราเอาต้นทนุเป็นตวัตัง้ 

ไม่เอาคุณภาพเป็นตัวตั้ง

 ในแง่ของคุณภาพการให้บริการก็ต่างกัน หลายๆ 

ประเทศมรูีปแบบการบริหารจดัการคณุภาพแทก็ซีเ่ทยีบเท่า 

กบัลกัษณะการให้บริการแบบโชเฟอร์ส่วนตวั เพราะมนัเป็น 

การให้บริการที่มีเร่ืองความปลอดภัยเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะ  

เพราะฉะน้ันต้องมีการควบคมุคณุภาพ ซึง่ของเรายงัขาดอยู่

ส่วนใหญ่บ้านเราเป็นการถ่ายโอนความเสีย่งไปให้ผูขั้บ แล้ว

ผู้ขับจะท�าอย่างไร เขาก็ต้องบริหารความเสี่ยงของเขาเอง 

วนัน้ีจ่ายค่าเช่าไปแล้ว 700-800 บาท ค่าแก๊สอกีร้อยกว่าบาท 

ยังไงเขาก็ต้องหาให้ได้ 1,200-1,300 บาท เพื่อให้ได้ก�าไร 

วนัละ 400-500 บาท รวมถงึแบกรับความเสีย่งอบุติัเหตเุอง 

ถ้าเกิดอุบัติเหตุวันน้ันก็แย่ไป อาจจะต้องติดหน้ีเถ้าแก่อีก 

น่ีคือความเป็นจริงของแท็กซี่บ้านเรา เป็นความแตกต่าง

ระหว่างหลายๆ ประเทศที่เขาพัฒนาระบบการให้บริการ

แท็กซี่ รวมไปถึงระบบขนส่งมวลชน ให้ไปถึงจุดที่ทุกคน

รู้สึกปลอดภัยพร้อมกับต้นทุนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

All Thai Taxi เกิดขึ้นได้อย่างไร 
ส่วนใหญ่เป็นผูว้างแผนพฒันาปฏรูิประบบต่างๆ ของภาครัฐ 

อยู่แล้ว แต่เร่ืองแท็กซี่คือผมโชคดีที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับ

ผู้บริหารของนครชัยแอร์ คุณอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อดีต 

ผูบ้ริหารของกรมขนส่งฯ และช่วงน้ันมีปัญหาแทก็ซีเ่ยอะมาก 

ทั้งมิเตอร์ไม่ตรง ไม่รับผู้โดยสาร อาชญากรรม ทั้งหมดนี้ 

ท�าให้เขาคิดว่า การแก้ปัญหาในมุมของข้าราชการมันก็ได้ 

ในระดบัหน่ึง ท�าอย่างไรจงึจะมตีวัอย่างให้เหน็ว่าแทก็ซีท่ีด่ ี

ท�าอย่างไร จดุประสงค์แรกไม่ใช่เร่ืองธรุกจิ แต่เพราะอยากท�า 

ตวัอย่างให้คนไทยเหน็ว่า ค�าว่าแทก็ซีท่ีด่คีอืแบบไหน เพราะ

ไม่อย่างน้ันทกุคนกจ็ะบ่น เขียนเป็นแผนออกมาว่าอยากจะ 

ปรับเปลี่ยนอะไร สุดท้ายมันก็ไม่ได้อะไร เราอยากท�าสิ่งที่ 

ประชาชนแตะต้องได้ว่าการให้บริการทีด่เีป็นแบบไหน เพือ่ที่ 

จะให้ภาครัฐเหน็ว่ามนัท�าได้ คณุอยากเรียนรู้ไหม อยากรู้ไหม 

ว่าท�ายังไง จะเอาไปปรับนโยบายภาครัฐอย่างไรบ้าง ก็เลย

เป็นที่มาให้เราร่วมมือกันจัดตั้งบริษัท All Thai Taxi
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All Thai Taxi แก้ปัญหาแท็กซี่ในจุดไหนบ้าง
เราบริหารแท็กซี่อย่างเป็นระบบ มีระบบในการติดตาม 

ระบบในการเก็บข้อมูล ระบบในการบริหารจัดการคนขับ  

ระบบในการเช่ือมโยงข้อมูลการเรียกใช้บริการกับคนขับ 

ศูนย์แท็กซี่จะเห็นภาพรวมได้ว่าแท็กซี่คันน้ีอยู่ตรงไหน 

มีปัญหาอะไรหรือเปล่า มีลูกค้าคนนี้พยายามจะเรียกใช้

บริการ ใครที่ต้องการจะไปให้บริการบ้าง ขณะเดียวกัน

กพ็ยายามท�าให้แทก็ซีแ่ต่ละคนัมพีฤตกิรรมสอดคล้องกัน  

โดยจะมีคนสอดส่องดูแลอยู่ตลอด ไม่ใช่ว่าวันนี้ฉันจะขับ 

อย่างไรก็ได้

 นอกจากน้ียังมีระบบในการจัดการการจองงาน 

ข้อมูลว่าใครต้องการเดินทางจากไหนไปไหนและจะให้ 

ข้อมลูอย่างไร ตวัน้ีจะแสดงในจอของคนขับ คนขับสามารถ 

เลอืกงานได้ เขาจะรู้ว่าพรุง่นีเ้ขาจะมงีานเท่าไร เขาจะได้ 

ไม่ต้องไปปฏิเสธผู้โดยสาร หรือถ้าผู้โดยสารต้องการ 

จองล่วงหน้า ก็สามารถจองได้ล่วงหน้า ในแง่ Demand- 

Supply matching กันได้ ในแง่ของผู้โดยสารก็สะดวก 

เพราะเป็นแอปรูปแบบที่สามารถจองล่วงหน้าได้ ต้ัง 

Favorite Route ได้ ในแง่ของคนขับ มีระบบแนะน�างาน 

ต่อเน่ือง (Chain trip) ขณะเดียวกันก็ควบคุมความ

ปลอดภัยได้ด้วยเพราะทุกคันมีระบบกล้องซึ่งสามารถ 

ดูสถานะรถและภาพภายในรถแต่ละคันได้หมด มีระบบ 

การให้คะแนนคนขับ ถ้าของหาย ลมืของ กจ็ะสามารถไป

ดยู้อนหลงัได้ ทัง้หมดนีย้นืยนัว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยี 

IoT (Internet of Things) ในการเช่ือมข้อมูลเพื่อใช้ใน 

การบริหารจัดการได้ เห็นภาพแล้วว่าจะบริหารจัดการ

แท็กซี่ให้มีคุณภาพต้องท�าอย่างไร แต่ก็ต้องอาศัยการ

บริหารจัดการองค์กรของตัวเองด้วยในการเพิ่มคุณภาพ 

ท�ายังไงให้คนขับมีจรรยาบรรณ มีสติในการขับ มีความ

รับผิดชอบ

ต้องเรียกผ่านแอปเท่านั้นหรือเปล่า 
สามารถเรียกตามท้องถนนได้ไหม
โบกตามท้องถนนได้เลย ส่วนแอปมทีัง้เรียกแบบ Real time 

และจองล่วงหน้าได้ด้วย คณุสามารถท�าตารางการเดนิทาง 

ในชีวติคณุได้เลย ถ้าจองล่วงหน้าเกินกว่า 3 ช่ัวโมง การันตี 

ว่ามรีถแน่นอน และความยากคอืจะบริหารจดัการอย่างไร 

ให้มีรถไปรับแน่นอน ซึ่งระบบน้ีก็จะเป็นผลดีต่อคนขับ

ด้วย

หลังจากที่ให้บริการมาสักระยะ 
ปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง
เราท�ามาจะครบ 2 ปี ในเดอืนเมษายนน้ี เราให้บริการรวม 

ทั้งหมดเยอะมาก มีลูกค้าในระบบมากกว่า 300,000 คน 

รับลูกค้ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1,000,000 เที่ยว มันก็เป็น 

การพิสูจน์เทคโนโลยีไปด้วยว่าสามารถให้บริการได้ 

สามารถบริหารจัดการรถได้ มีข้อมูลให้เห็น เป็นความ

ท้าทายในเชิงเทคโนโลยีที่ได้มีโอกาสทดสอบ ปรับใช้  

และสามารถเห็นผลลัพธ์ที่ออกมา

 ส่วนจ�านวนรถตอนน้ียังเท่ากับเฟสแรกที่เราท�า

คือ 568 คัน เป็นตัวเลขที่ยังคงที่อยู่ เพราะเราท�าธุรกิจ

แบบ Asset based เราไม่ได้ท�าเฉพาะซอฟต์แวร์ ถ้าท�า

เฉพาะซอฟต์แวร์เราแค่ไปโปรโมตคนก็เข้ามาใช้เพิ่มแล้ว 

แต่พอเป็น Asset based ก็จะมีต้นทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง  

ที่เลือกท�าแบบน้ีเพราะเราต้องการยกระดับแท็กซี่ เรา 

ไม่ได้ต้องการท�าแค่แอป เพราะถ้าเราท�าแค่แอปมันเสร็จ

ไปตั้งนานแล้ว เหมือน Grab หรือ Uber ที่ไม่ได้เป็น

เจ้าของรถเอง แต่อยู่ดีๆ ถ้าผมจะใช้บริการ รถที่จะมา 

รับผมคือรถอะไร แล้วผมจะปลอดภัยไหม ถึงมีระบบ  

Rating มันก็เป็นเชิง Passive แต่เราต้องท�าเชิง Active 

เราบริหารจดัการคณุภาพรถจริงๆ ไม่ใช่แค่เอา Demand 

กับ Supply มา Match กัน แต่เราพยายามจะยกระดับ

แท็กซี่จริงๆ

 ตอนนี้เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนใหญ่

จะอยูใ่นกรุงเทพและปริมณฑล มอีอกต่างจงัหวดับ้าง เรา 

อยากให้บริการที่ครอบคลุม จริงๆ จะเปิดแอปพลิเคชัน 

ที่ใช้ทั่วประเทศหรือทั่วโลกก็ได้ เพราะแอปพลิเคชัน 

มนัไม่มลีมิติ แต่มนักเ็หมอืนโมเดลของแอปพลเิคชันอืน่ๆ 

เราจึงใช้รูปแบบที่เราเรียกว่า Franchise ที่ไม่ได้เป็นแค่ 

Platform อย่างเดยีว แต่เราลงไปควบคมุดแูลคณุภาพด้วย

ในแง่ของบุคลากร 
มีการฝึกคนขับหรือให้ข้อมูลอย่างไรบ้าง
ก่อนที่จะเริ่มเข้ามาเป็นผู้ขับของ All Thai Taxi ต้องผ่าน

การ Training ทั้งกฎระเบียบของการเป็นผู้ขับรถโดยสาร

สาธารณะ จิตวิทยาการให้บริการ ก็จะมีคอร์สที่ต้อง 

เข้ารวมทั้งหมด 3 วัน มีการฝึกในส่วนของระบบอีก 1 วัน 

เพราะระบบน้ีเป็นระบบเทคโนโลยีที่ซับซ้อนพอสมควร 

ต้องให้เขารู้สึกสบายใจและรู้สึกว่ามันเป็นตัวช่วยให้เขา

จ�นวนคนขับและจ�นวนรถ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากไหม
ตอนนีเ้รารับคนขับเพิม่ตลอด แต่ว่าจ�านวนรถคงที ่จริงๆ 

กม็แีผนทีจ่ะขยายสองทศิทาง ทศิทางหน่ึงกค็อืในแง่พืน้ที่

ให้บริการ เราก็มีแผนขยายพื้นที่ให้บริการไปต่างจังหวัด 

หลายจังหวัดก็เป็นจังหวัดที่มีความต้องการแล้วแต่ก็ยัง

ไม่มีแท็กซี่ที่มีคุณภาพไปให้บริการ อีกทิศทางหน่ึงเรา 

ก็ขยายไปยังบริการที่นอกเหนือจากการให้บริการเฉพาะ

แทก็ซีท่ัว่ไป เช่น จองเคร่ืองบนิแล้วจองแทก็ซีด้่วย รวมถงึ 

การเหมารถทั้งวัน

COVER STORY
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ตามกลไกราคาแล้ว ท�ให้ค่าบริการแพงขึ้น
กว่าปกติหรือเปล่า มีวิธีการช่วยเหลือคนขับ
และผู้โดยสารอย่างไร
เราท�าตามกฎหมาย รถเราส่วนใหญ่จดทะเบียนกรุงเทพฯ 

ถ้านอกพื้นที่จะมีตารางให้เช่าเหมาได้ตามกฎหมาย แต่ 

ถ้าเป็นกรณีภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เราก็ท�าตาม

แท็กซี่มิเตอร์ปกติของกรมการขนส่งทางบก แต่ถ้าเป็น

บริการทีม่กีารจองผ่านแอปเรากม็ค่ีาจอง 40 บาท ถ้ามกีาร

จองล่วงหน้าคือ 100 บาท เพราะรถเราจะต้องล็อกเวลา 

ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง เพ่ือทีจ่ะไปรอผูโ้ดยสาร คนขับ 

จะได้ค่าโดยสารไป ส่วนค่าบริการก็จะแบ่งกันคนละคร่ึง

ระหว่างส่วนควบคมุกบัคนขับ และมค่ีาใช้จ่ายรายเดอืนของ 

คนขับที่ต�่ามาก พูดง่ายๆ คือถ้าเขาได้รับงานจากระบบ

แอปพลิเคชันเฉลี่ยหน่ึงงานต่อวันก็คุ้มต้นทุนในส่วนของ

ค่าระบบแล้ว

วางแนวทางหรือเป้าหมายในอนาคตไว้อย่างไร
อย่างที่อธิบายไปตั้งแต่ต้นว่า วัตถุประสงค์ของการท�า All 

Thai Taxi คือเพื่อให้เห็น Business model เราไม่มีเงินทุน

ที่จะมาขยายจนครอบคลุมการให้บริการส่วนใหญ่ เพราะ

แท็กซี่ที่กรุงเทพมีทั้งหมดกว่า 80,000 คัน ในประเทศ 

มีเกือบ 100,000 คัน แต่เราพยายามท�าให้เห็นว่า ถ้าท�าให้

แท็กซี่มีคุณภาพ ประชาชนก็จะ Commit กับคุณ คุณก็จะ 

มีแบรนด์ที่แตกต่าง น่ีคือสิ่งที่เราพยายามจะจุดประกาย 

ส่วนเป้าประสงค์ในเชิงขององค์กรก็ไม่ได้คาดหวังอะไร

เพราะมนัเป็นธรุกจิทีต้่องใช้เงนิทนุสงู เปรียบเทยีบกบัการที่

เราท�าเป็นแอปพลเิคชันตวัหน่ึง นอกจากนี ้ในเชิงเทคโนโลยี

ก็มีเป้าหมายในการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชันเพื่อไป 

ให้บริการในส่วนอื่นๆ เช่น รถเช่า รถท่องเที่ยว

คิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคที่ท�ให้เทคโนโลยี
ไม่สามารถแพร่กระจายเข้าไปในระบบขนส่ง
สาธารณะต่างๆ ได้
คนไทยเป็นคนที่รับของใหม่ได้เร็วถ้ามันสอดคล้องกับ 

การใช้ชีวติ จะเหน็ได้จากสมาร์ตโฟน เราเป็นผูใ้ช้ Facebook  

ที่ใหญก่ลุม่หนึง่ของโลกเลยนะ Line กเ็ช่นเดียวกนั ถึงขัน้มี  

Line Thailand เพราะฉะนั้นคนไทยในเชิงการใช้เทคโนโลย ี

เราไม่ได้เป็นสองรองใคร อาจจะ Advance กว่าด้วยซ�้า  

แต่คราวน้ีคงเป็นค�าถามเร่ืองความยืดหยุ่นของภาคธุรกิจ 

กับกฎระเบียบภาครัฐมากกว่า เช่น กลุ่มคนที่ต้องการ

พัฒนาธุรกิจพวกนี้ บางครั้งมันยาก เพราะทุกอย่างมันเร็ว 

และมีความเสี่ยงสูง ภาคการลงทุนของเรายังเป็นลักษณะ  

Conventional อยู่ ดูแล้วใครจะมาให้เงินกู้ ไม่เหมือนกับ 

เมืองนอกที่เขากล้าลงทุน เพราะฉะน้ันเราก็จะรอเป็นผู้รับ 

เดีย๋วกม็แีอปพลเิคชันต่างๆ เข้ามาให้บริการในไทยอยูแ่ล้ว 

อย่างแอปพลิเคชันแท็กซี่ที่เราเห็น ค�าถามที่ส�าคัญจึงอยู่

ที่ว่า เมื่อถึงจุดนั้นแล้ว เราจะมีพื้นที่ให้คนไทยยืนแค่ไหน

ในฐานะของผูใ้ช้บรกิารกถ็อืว่า All Thai Taxi เป็นอกีทางเลือกหน่ึง 
ของการโดยสารโดยแทก็ซ่ีทีม่คีณุภาพและสามารถแก้ปัญหาหลายๆ 
อย่างได้ และในฐานะคนไทยตัวเล็กๆ อย่างเรา กค็งจะเหน็แล้วว่า ระบบ 
การบริหารจัดการแทก็ซ่ีทีม่คีณุภาพน้ันมอียู่จริง จากตวัอย่างของ
ระบบ All Thai Taxi
 หวงัว่ารฐับาลหรอืหน่วยงานจากภาครฐัจะหนัมามองรปูแบบ 
การบรหิารจดัการของ All Thai Taxi แล้วน�ไปปรับใช้ในภาพรวม 
ของประเทศเพื่อยกระดับแท็กซี่ของไทย ต่อยอดไปถึงการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งของไทยให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
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หลงัจากกลายเป็นฉากหลงัสดุแสนโรแมนตกิ ระหว่าง ‘เหมยลี’่ กบั ‘คณุลงุ’ ในภาพยนตร์เรือ่ง รถไฟฟ้า... มาหานะเธอ เรากป็ฏเิสธ 
ไม่ได้ว่า ‘รถไฟลอยฟ้า (BTS)’ และ ‘รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT)’ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนกรุงไปแล้ว โดยเฉพาะในเวลาเร่งรีบ  
การใช้บรกิารรถไฟฟ้าเป็นทางเลอืกต้นๆ ของใครหลายคน เพราะนอกจากจะสะดวก รวดเร็ว หลีกเล่ียงการจราจรหนาแน่น 
บนถนนแล้ว ยังเป็นระบบขนส่งสาธารณะทีส่ามารถกะเวลาได้แน่นอนทีส่ดุ (ยกเว้นแต่วนัไหนจะเกดิเสยีกะทันหนั อนัน้ันกต้็อง 
หาวิธีกันเองแล้ว)
 นอกจากนี ้รถไฟฟ้ายังเป็นเคร่ืองหมายในการการนัตว่ีา ‘สะดวกสบาย’ ส�หรบัย่านทีอ่ยูอ่าศยั ช่วยเพิม่มลูค่าให้พืน้ทีน้ั่น 
มีราคาสูงขึ้น เพ่ือแลกกับ ‘เวลา’ ท่ีสูญเสียไปมากกว่าครึ่งในการเดินทางในแต่ละวัน ซึ่งส�หรับใครหลายคนก็คงอยากจะ 
เสียเงินตรงนี้มากกว่าที่จะเสียเวลา เสียสุขภาพ บนท้องถนนในกรุงเทพมหานครแน่นอน
 แต่ในความสะดวกสบายก็ยังมีปัญหาซ่อนอยู่ ไม่ว่าจะเป็น ‘ค่าโดยสาร’ ที่นับวันจะแพงข้ึน (แถมยังไม่เท่ากันอีก)  
การขยับขยายของการก่อสร้างถนนเส้นใหม่ที่ท�ให้รถติดกว่าเดิม หรือปัญหายอดฮิตอย่าง ‘ท�ไมเราต้องแยกบัตร’ ที่ยัง 
มดืบอดถงึทกุวนันี ้จนไม่รูว่้าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ในฐานะผูใ้ช้บรกิารทัง้สองระบบเองกค็งสงสยัไม่น้อยว่า ‘อนาคต’ 
ของรถไฟฟ้าไทยจะเป็นอย่างไรกันแน่ 

MIND

รถไฟฟ้าไทยจะไปไหนในอนาคต
รถไฟฟ้า (ไปไหน) นะเธอ : 

THE
GAP

เรื่อง: รุจรวี นาเอก
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ท�ไมค่าโดยสารถึงแพง แถมยังไม่เท่ากัน แล้ว 
ค่าโดยสารรถไฟฟ้าของไทยอยู่อันดับไหนในโลก
ถ้าให้เพื่อน A และ B ลองขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นจากจุดเดียวกัน  

โดย A ขึ้นจากสถานีหมอชิต (BTS) ส่วน B ขึ้นจากสถาน ี

จตุจักร (MRT) และมีเป้าหมายที่สถานีอโศกหรือสุขุมวิท  

จะพบว่า A ทีข้ึ่นรถไฟ BTS จะเสยีเงนิค่าตัว๋ 42 บาท ส่วน B  

ที่ขึ้นรถไฟ MRT จะเสียเงินค่าตั๋ว 35 บาท ทั้งที่ระยะทาง

เท่ากัน แต่เงินค่าตั๋วนั้นกลับต่างกันถึง 7 บาท

 น่ันเป็นเพราะ ‘เจ้าของสมัปทาน’ ของสองระบบน้ัน 

ไม่ใช่บริษัทเดียวกัน

 สัมปทานในสร้างและด�าเนินงานรถไฟลอยฟ้า 

(BTS) เป็นของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด 

(มหาชน) ภายใต้สงักัดของกรุงเทพ ในขณะทีร่ถไฟฟ้าใต้ดนิ 

(MRT) เจ้าของสัมปทานนั้น คือ บริษัท ทางด่วนและรถ 

ไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ภายใต้สังกัดของการ

รถไฟฟ้ามวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. และในการ

ก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดนิ ทางรัฐบาลได้ช่วยเร่ืองการก่อสร้าง 

ท�าให้ลดต้นทุนได้มาก แต่ในขณะเดียวกันในช่วงก่อสร้าง

รถไฟลอยฟ้าน้ันเป็นการลงทุนโดยเอกชนทั้งหมด ท�าให้

ราคาโดยสารน้ันมีราคาที่แตกต่างกัน เน่ืองจากต้นทุนใน

การก่อสร้าง ระยะเวลา อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มข้ึนสูงทุกปี  

รวมทั้งการถือครองสัมปทานของเอกชนที่เป็นตัวก�าหนด

ราคาของรถไฟฟ้า

 เว็บไซต์ whereisthailand.info ได้เขียนบทความ

วิเคราะห์เกี่ยวราคารถไฟฟ้าไทย โดยเปรียบเทียบกับราคา

รถไฟฟ้าในประเทศทวปีเอเชีย อย่าง ญีปุ่น่ ฮ่องกง สงิคโปร์ 

และจนี (เซีย่งไฮ้) ผลปรากฏว่า รถไฟฟ้าของไทยน้ันมรีาคา

ทีส่งูมากกว่าทกุประเทศเมือ่เดนิทางเป็นระยะไกล แต่ทัง้น้ี

กต้็องค�านึงถงึหลายๆ ปัจจยัร่วม ทัง้ วสัดกุ่อสร้าง ตูร้ถไฟ 

รวมไปถึงการใช้งานเช่นกัน

รวดเร็วหรือยุ่งยาก การเปลี่ยนสถานีระหว่าง
ลอยฟ้าและใต้ดิน
รถไฟฟ้า BTS และ MRT มีอยู่ 3 สถานีที่เช่ือมถึงกัน  

คือ หมอชิต-จตุจักร, อโศก-สุขุมวิท และศาลาแดง-สีลม  

ซึ่งครอบคลุมทั้งในย่านการเดินทางและย่านธุรกิจใหญ่ 

ในกรุงเทพ ถ้าค�านวณจากเวลารถติดตามแยกดงัๆ ย่านน้ัน  

และความสะดวกในการเดนิทางไปจดุหมายอืน่ๆ ทีร่ถไฟฟ้า 

ไม่ได้ครอบคลุมอยู่ ก็นับว่าการเปลี่ยนสถานีนั้น ‘รวดเร็ว’  

ทันใจแน่

 แต่การเปลีย่นสถานีน้ันกลบัเป็นเร่ือง ‘ยุง่ยาก’ เมือ่

น�าไปใช้กับรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-บางซื่อ หลังจาก 

เปิดใช้งานไปเมือ่ปลายปีทีผ่่านมา นอกจากค่าโดยสารทีแ่พง 

กว่าปกติหลายเท่าเพราะระยะทางที่มากข้ึน การที่สถานี

บางซื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับสถานีจตุจักรจึงกลายเป็นปัญหา

ส�าคัญท�าให้หลายคนต้องเซย์กู้ดบาย 

 ปัญหาก็เหมือนกับปัญหาค่าโดยสารแพง เพราะ

เจ้าของสมัปทานรถไฟฟ้าสายสม่ีวง คอื บริษทัเจ้าของ MRT 

ท�าให้การสร้างสถานีเชือ่มระหว่างบางซือ่-จตจุกัร ต้องหารือ 

กนัก่อน ซึง่ยงัไม่มกี�าหนดว่าเมือ่ไรจะเสร็จสิน้ ทางบริษทัน้ัน 

ก็แก้ปัญหาด้วยการจัดรถ Shutter bus รับส่งระหว่างสถานี

บางซื่อ-จตุจักร มีการสร้างลานจอดรถไว้ที่สถานีบางใหญ่  

และมส่ีวนลดค่าจอดรถให้ส�าหรับคนทีใ่ช้บริการลานจอดรถ  

แต่กไ็ม่ใช่การแก้ไขปัญหาทีด่นัีก เพราะถนนบริเวณจตุจกัร-

บางซื่อ จัดว่าเป็นเส้นทางที่รถติดอยู่เกือบตลอดเวลา 

 ยิง่จาก กระทู ้‘รีววิน่ังรถไฟฟ้าสายสม่ีวงจากตลาด

บางใหญ่ ไปงานทีน่านา (อโศก)’ จากผูใ้ช้ในเวบ็ไซต์พนัทปิ 

ที่ค�านวณเวลาเดินทางแบบขับรถไปท�างาน กับข้ึนไฟฟ้า 

สายสีม่วงไปต่อ MRT พบว่าใช้รถไฟฟ้านั้นใช้เวลามากกว่า

ถึงเท่าตัว แถมปัญหาเร่ืองบัตรโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง

กับ MRT ที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันในตอนน้ี ผู้ใช้ก็ต้องคิด

กันยาวๆ ถึงจะมีสัญญาเรื่องการปรับระบบบัตรอย่างบัตร  

MRT Plus บัตรโดยสารแบบใหม่ หรือการปรับปรุงระบบ 

ครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา ที่ระบบตรวจตั๋ว

ขัดข้อง ต้องไปใช้ตั๋วกระดาษแทน 
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เป็นค�าถามที่หลายๆ คนถามกับตัวเอง โดยเฉพาะ 

ชาวลาดพร้าว หรือคนที่ท�างานย่านลาดพร้าว หลังจาก 

มีการประกาศแรกสุดในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายเขียว

ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต โดยเร่ิมจากบริเวณหน้า

เซ็นทรัลลาดพร้าว ก่อนค่อยๆ ขยับมาบริเวณเสนานิคม 

และล่าสุดประกาศปิดห้าแยกลาดพร้าว ท�าให้การจราจร 

แถบน้ันเรียกว่าเป็นอัมพาต เลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยง (แต่

ส�าหรับคนบ้านแถวนั้นก็ต้องอดทนกันต่อไป)

 ไม่ใช่แค่สายสีเขียวเท่าน้ันที่อยู่ในระหว่างการ

ก่อสร้าง ยังมีรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู แคราย-มีนบุรี  

และรถไฟฟ้า BTS สายสีเหลือง ลาดพร้าว-ส�าโรง ที่เริ่ม

ก่อสร้างในปีน้ี และนี่เป็นแค่ส่วนหน่ึงของโครงการเพิ่ม

การเดินรถไฟฟ้า ที่มีจ�านวนโครงการถึง 10 โครงการ

ด้วยกัน ครอบคลุมกรุงเทพฯ และปริมณฑล 4 จังหวัด 

นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม

 นอกจากการขยายเส้นทางการเดินรถไฟฟ้าที่

ขยายไปสู่เขตปริมณฑลที่เป็นย่านชานเมืองแล้วก็ยังมี

การเชื่อมต่อไประบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ อย่างเช่นสาย 

สีแดงเข้ม รังสิต-มหาชัย ที่มีสถานีสนามบินดอนเมือง 

รวมอยูใ่นเส้นทาง และเพิม่สายสแีดงอ่อน ศาลายา- ตลิง่ชัน 

-มักกะสัน ในส่วนของแอร์พอร์ตเรลลิงค์ (BRT) ที่จะเริ่ม

ก่อสร้างในปี 2561

 และมโีครงการอืน่ๆ ทีเ่พิม่สถานีรถไฟฟ้าทัง้ BTS 

และ MRT กระจายให้ทัว่เขตกรุงเทพ ถึงการเดนิทางในช่วง 

รถติดจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อ แต่การแลกกับการเดินทางที่

สะดวกมากขึ้นก็นับว่าคุ้มค่าอยู่เหมือนกัน

ที่มา
www.mrta.co.th
www.bts.co.th
pantip.com/topic/35469371 
www.whereisthailand.infov

 

บัตรแมงมุม บัตรเดียวเชื่อมต่อทุกระบบ 
อนาคตสดใสของการเดินทาง
หลังจากได้ยินข่าวแว่วๆ ถึงการรวมบัตรของรถไฟฟ้า 

ทัง้สองระบบเมือ่ปีทีแ่ล้ว จะมกีารประกาศใช้ในช่วงเดอืน 

กุมภาพันธ์ ปี 2560 แต่ข่าวก็เงียบไป จนในที่สุดก็ได้

มีประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว ส�าหรับ บัตรแมงมุม 

(MANGMOOM)

   ในทีแรก บัตรแมงมุม จะเป็นการรวมบัตร

ระหว่าง BTS, MRT และแอร์พอร์ตเรลลิงค์ เท่านั้น แต่ว่า 

แผนอนาคตระยะยาว การรถไฟฟ้าขนส่งแห่งประเทศไทย 

หรือ รฟม. ประกาศเพิ่มให้บัตรแมงมุมเป็นได้ทั้งบัตร

เงนิสด เหมอืนกบับตัร Rabbit ทีใ่ช้เงนิในบตัรซือ้ของและ

สะสมแต้มได้ รวมไปถงึเชือ่มข้อมูลเข้ากบัระบบพร้อมเพย์ 

นอกจากนีท้าง รฟม. ยงัมีแผนใช้แมงมุมร่วมกบัระบบขนส่ง 

สาธารณะอื่นๆ เช่น เรือ รถไฟ และรถเมล์ จากปกติ 

ที่พกบัตรสองสามใบในกระเป๋า แต่นี่แค่พกบัตรแมงมุม

ใบเดียวก็เดินทางได้ตลอดทุกระบบ

  ส�าหรับใครทีก่�าลงัรอฟังข่าวดอียูน่ัน้ ตอนนีร้ะบบ

บัตรแมงมุมก�าลังอยู่ในข้ันตอนการเจรจา จะเร่ิมติดตั้ง

และทดสอบระบบในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม และ

เปิดให้ใช้ในช่วงกลางปี 2560 นี้แน่นอน

 

ทศิทางของรถไฟฟ้าไทยนัน้มแีนวโน้มทีพ่ฒันาไปทางทีด่ขีึน้ ถงึจะ 
ไม่ได้แก้ได้ทุกปัญหาที่เราสงสัย หรือบางปัญหาก็ต้องรอเวลา 
ถึงจะสะสางเรียบร้อย แต่ส่ิงหนึ่งที่มั่นใจได้ คือแนวโน้มการใช้ 
รถไฟฟ้านัน้จะมกีารใช้งานทีม่ากข้ึน และเพือ่ตอบรบัความต้องการ
ของผู้ใช้ แน่นอนว่าการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าอาจกลายเป็น 
ตัวเลือกหลักในการเดินทางเข้าเมืองมากกว่าการใช้รถหรือเรือ 
ในอนาคตอีกไม่นานนี้
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เมือ่ปลายปีทีแ่ล้ว (พ.ศ. 2559) ข่าวฮอืฮาอย่างหนึง่ในหลายส�นกัสือ่คอื รถไฟขบวนใหม่ ทีซ่ือ้มาจาก
ประเทศจนี และเปิดให้บริการใน 4 เส้นทาง คอื สายเหนอื ‘อตุราวถิ’ี (กรงุเทพฯ – เชียงใหม่ – กรงุเทพฯ) 
สายอีสานเหนือ ‘อีสานมรรคา’ (กรุงเทพฯ – หนองคาย – กรุงเทพฯ) สายอีสานใต้ ‘อีสานวัตนา’  
(กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี – กรุงเทพฯ) และสายใต้ ‘ทักษิณารัถย์’ (กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ)  
โดยเป็นการให้บริการภายใต้รูปแบบรถไฟขบวนด่วนพิเศษ เพิ่มความเร็วของการเดินทางและความแรง
ของออปช่ันเสริมทีมี่บริการบนรถ จนเป็นทีต่ื่นตาต่ืนใจกนัถ้วนหน้า บลอ็กเกอร์สายท่องเทีย่วจงึแห่กนั 
ไปใช้บริการและจัดรีวิวมาอย่างเต็มอิ่ม 
 ทั้งนี้ ตามที่โบราณกล่าวไว้ สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่ามือคล� ฉะนั้นแล้วจะพลาด
ได้อย่างไร เราจึงขอไปลูบๆ คล�ๆ สัมผัสนวัตกรรมใหม่ๆ (ส�หรับเมืองไทย) เพื่อมาเล่าให้อ่านกัน 
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ในยุคสมัยที่ไม่ฉึกฉัก
และถึงที่หมายไม่ชักช้า

รถไฟไทย
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เราเริ่มต้นกันที่ประเด็นยอดฮิตส�าหรับรถไฟไทย คือ การ 

ตรงต่อเวลา เปลีย่นขบวน เปลีย่นโบกีแ้ล้ว รูปลกัษณ์ภายนอก 

พฒันาข้ึนแล้ว ระบบจะเปลีย่นแปลงด้วยหรือไม่ ปรากฏว่า  

บนหน้าตั๋วระบุเวลารถไฟออกคือ 20:00 น. หรือสองทุ่ม  

ล้อเคลื่อนจริงก็ตามนั้น ไม่มีสาย ไม่มีเลตแต่อย่างใด เป็น

อันว่าการเริ่มต้นเป็นไปด้วยดี 

 หลังจากก้าวข้ึนรถไฟตู้ที่ 11 และต้องเดินต่อ 

เพือ่หาตูท้ี ่4 อนัเป็นทีนั่ง่ซึง่ได้มกีารจองไว้ เราจงึได้เดนิผ่าน

หลายตู้ เห็นบรรยากาศหลากหลายภายในรถไฟแต่ละตู้  

ได้สัมผัสเปิดประตูด้วยความตื่นเต้น ผ่านผู้ร่วมเดินทางทั้ง

ชาวไทยและต่างชาต ิทัง้ฟากประเทศตะวันตกและประเทศ

ตะวนัออก ทัง้มากนัเป็นคณะ คยุกนัสนุกสนาน ทัง้มาแบบ 

แบ็กแพ็ก ฉายเดี่ยว นอนคนเดียวเงียบๆ เสมือนที่นอน 

ในค�่าคืนน้ีเป็นโลกส่วนตัวอีกหน่ึงใบ และทั้งมากันเป็นคู่  

เดินทางกันแบบโรแมนติกตลอดค�่าคืน 

 เมื่อเดินส�ารวจทั้งสภาพรถไฟและผู้คนไปเร่ือยๆ  

จนกระทั่งถึงตู้นอนที่เราจองไว้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจ�าตู้ก�าลัง

ทยอยปูที่นอนให้กับเหล่านักเดินทางอยู่ด้วยความช�านาญ 

เรายืนรอพลางสายตาก็จ้องมองพลาง ลักษณะท่าทีการ

เคลือ่นไหวของเจ้าหน้าทีบ่่งบอกถงึระดบัความเป็นมืออาชีพ

ของการปูที่นอน ตั้งแต่การพับ ทบ เปิด ประกอบ จนที่นั่ง

เปลี่ยนมาเป็นที่นอน ไปจนถึงการปูผ้าซึ่งเรียบเนียนกริบ 

เราถามถึงความช�านาญเหล่านี้ว่าได้แต่ใดมา ค�าตอบก็คือ  

เจ้าหน้าที่ประจ�าตู้ทุกตู้จะต้องผ่านการฝึกอบรมการดูแล 

ผูเ้ดนิทางมาอย่างเข้มข้น ทัง้ในด้านการดแูลความเรียบร้อย

ของสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ และการดูแลรักษาความ 

ปลอดภัยให้แก่ทุกชีวิตในความรับผิดชอบของตัวเอง 

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างยิ้มแย้มว่า

	 “ปกติจะปูตอนประมาณหนึ่งทุ่ม	 แต่ขบวนนี้ออก

สองทุม่	กด็วู่าทีน่ั่งไหนมคีนน่ัง	กค่็อยเดนิมาปใูห้ทลีะคนๆ	

ใช้เวลาไม่นานหรอก	ปสูองทุม่	เก็บหกโมงกว่า	ปเูองเกบ็เอง

ทุกที่นั่ง	เตียงล่างต้องปู	เพราะมันประกอบจากที่นั่ง	เตียง

บนไม่ต้อง	แค่ปูผ้าและใส่ปลอกหมอน	มีปลั๊กไฟอยู่ตรงนั้น	 

ทีว่างแก้วอยูต่รงน้ี	น�า้ดืม่น้ีดืม่ได้	ให้คนละขวด	ไม่มไีวไฟนะ	 

ไวไฟมีแค่ที่ตู้อาหาร	เดินไปกินได้	ไปนั่งใช้ไวไฟได้	ห้องน�้า

อยูอ่กีฝ่ัง	เป็นระบบสญุญากาศเหมอืนในเคร่ืองบนิ”	จบการ

อธิบาย การปูเตียงก็เสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่เดินผละไปปูเตียง 

ด้านข้าง และการส�ารวจออปชั่นต่างๆ ก็เริ่มต้นขึ้น

 เราส�ารวจจุดแรกคือ ตู้อาหาร ด้วยความกลัวว่า

อาหารจะหมดหรือครัวจะปิดเม่ือดึกเกินไป จึงต้องเดินไป 

ส�ารวจเป็นอันดับแรก แต่เม่ือไปถึงก็พบว่า ความกลัวน้ัน 

ไม่สมควรมีแต่อย่างใดเลย เพราะตู้อาหารเปิดให้บริการ

ตลอดการเดินทาง แอาหารคือบะหม่ีกึ่งส�าเร็จรูป อาหาร

แช่แข็งที่คุ้นเคย กาแฟ ขนมต่างๆ ที่สามารถเดินมาเติม

ใส่ท้องได้ตลอดเวลา และนอกจากอาหารกย็งัมีการแบ่งมุม 

เล็กๆ ไว้เป็นมุมยาสามัญประจ�าบ้านส�าหรับคนที่มีอาการ

ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัว เช่น ปวดหัว ตัวร้อน ปวดท้อง 

น�้ามูกไหล เป็นต้น  

 ส�ารวจรถแล้ว ส�ารวจอาหารการกนิแล้ว เรากพ็ากนั 

กลับมาตื่นเต้นกับที่นั่งซึ่งตอนน้ีแปลงสภาพเป็นที่นอน

เรียบร้อย รูดม่านเพื่อความเป็นส่วนตัว ท�าท่าเหม่อมอง 

ออกไปด้านนอก เหน็สองข้างทางมดืสนิท ให้ความรู้สกึของ 

การเดนิทางทีใ่ฝ่ฝันจริงๆ แบตเตอร่ีโทรศพัท์มอืถอืจะหมด 

กช็าร์จได้ มตีะแกรงตาข่ายไว้หย่อนมอืถอืหรือใส่ของจกุจกิ

เพื่อการจัดระเบียบที่ดีในพื้นที่ไม่กว้าง นอกจากนี้ พนักพิง

ยงัสามารถดงึออกมาเป็นช้ันวางของเลก็ๆ เหนือหวันอนได้ 

อกีต่างหาก ถอืว่าฟังก์ช่ันการท�างานของทกุสิง่ในส่วนบริการ 

เหล่าน้ีถกูออกแบบมาได้อย่างคุม้ค่าทกุตารางน้ิว สมกับเป็น 

รถไฟขบวนพิเศษ 

 ต่ืนเต้นกับหลายส่วนของรถไฟแล้ว เราก็ได้เวลา

พูดคุยกับเจ้าหน้าที่อีกสักเล็กน้อย ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ใจดีมาก 

อธิบายอย่างเป็นกันเอง และมีใจบริการในระดับที่ดีเยี่ยม 

 เริ่มกันที่ค�าถามแรก 

	 “รถไฟขบวนใหม่น้ียงัช้าหรือไม่ตรงเวลาอยูไ่หม?”

 เจ้าหน้าที่ตอบทันควัน 

	 “ไม่ช้าหรอก	 เพราะไม่มีขนผัก	 ขนตะกร้าอะไร 
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เยอะแยะแล้ว	คนข้ึนกรี็บข้ึน	คนลงกรี็บลง	จอดแค่สถานี 

ที่ต้องจอด	มันก็ไม่ช้า	แต่ถ้ามีรถตายขวางอยู่ข้างหน้า	

ก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกัน” 

 รถตาย ในที่นี้หมายถึง รถเสีย ด้วยความที่ 

รางรถไฟในประเทศไทยยังเป็นระบบรางเดี่ยว รถไฟที่ 

จะวิ่งตัดกันหรือต้องผ่านจุดเดียวกัน จ�าเป็นต้องรอกัน  

ถ้าขบวนหน่ึงช้าหรือเสีย ก็จะท�าให้อีกขบวนหน่ึงช้า 

หรือไปต่อไม่ได้ด้วย ข้อมูลตรงน้ีเป็นที่ทราบกันดี ซ่ึง

ส�าหรับรถไฟขบวนด่วนพิเศษนี้ ก็ยังจะสามารถพบเจอ

ปัญหานี้ได้บ้างในบางจุด 

	 “แต่มนัอาจไม่ได้ตรงเป๊ะแบบนับเป็นวนิาทนีะ	 

ดตูรงจอน้ันกไ็ด้”	เจ้าหน้าทีอ่ธบิายเพิม่เตมิ พลางช้ีไปที่ 

จอแอลซีดีแสดงเส้นทางวิ่งของขบวนรถ ระบุสถานี

ทั้งหมด เวลาปัจจุบันและเวลาที่จะไปถึงแต่ละสถานี

แบบเรียลไทม์ พร้อมข้อมูลสถานีถัดไป ให้ผู้เดินทาง 

ดูได้ตลอดเวลาและวางแผนการเดินทางได้ดีขึ้น 

	 “คอืเวลาของแต่ละสถานีอาจจะมเีหลือ่มๆ	บ้าง	 

ช้าไปสองสามนาทีบ้าง	 แต่เวลารวมเมื่อถึงปลายทาง	

มนัจะไม่ช้ามากหรอก	อย่างมากกไ็ม่เกนิสบินาท	ีเพราะ

รถสามารถท�าเวลาได้เมื่อออกนอกเมือง	 บางทีก็มีนะ 

ที่ถึงก่อนเวลาเป็นสิบนาทีเหมือนกัน”	

 เป็นอนัว่า รถไฟขบวนใหม่น้ีน่าจะช่วยกูช่ื้อเสยีง 

ด้านการตรงต่อเวลาให้แก่วงการรถไฟไทยได้ไม่น้อย

เลยทีเดียว 

 และเมือ่เราถามต่อถึงเร่ืองความปลอดภัย	“พดู

ถึงความปลอดภัย	รถไฟไทยที่ผ่านมาขึ้นชื่อเรื่องความ

ไม่ปลอดภัย	จากหลายๆ	กรณีที่เป็นข่าว	ตรงนี้มีอะไร

เปลี่ยนแปลงหรือให้ความมั่นใจแก่ผู้เดินทางได้เพิ่มข้ึน

บ้างไหม”

 เจ้าหน้าทีอ่มยิม้และตอบค�าถามอย่างอารมณ์ด ี

อีกเช่นเคย

	 “ลองดูนะ	 คิดว่ารถไฟขบวนนี้มันมีจุดไหน

ที่เกิดอันตรายได้บ้าง	 มีมุมไหนที่จะสามารถลากใคร

เข้าไปกระท�าช�าเราได้บ้าง”	

 เมื่อเราลากสายตาตามทิศทางการช้ีนิ้วของ

เจ้าหน้าที่ และทบทวนเพ่ือหาค�าตอบจากค�าถามของ

เจ้าหน้าที่ 

 รถไฟขบวนพิเศษ มีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้โดยสาร

ประจ�าทกุตู้ มเีจ้าหน้าทีด่แูลความเรียบร้อย หรือทีเ่รียกกนั 

สั้นๆ ว่า การ์ด เดินตรวจตั๋วกันแทบจะทุกสถานีที่มีคน 

ขึ้นและลง ปกติรถไฟขบวนหนึ่งจะมีการ์ด 2 คน แต่ถ้า

ขบวนยาว มหีลายตู ้เช่นขบวนน้ีซึง่มถีงึ 11 ตู ้กจ็ะมกีาร์ด  

3 คน ดูแลหัวขบวน กลางขบวน และท้ายขบวน การเดิน

ตรวจตราแต่ละครั้งก็ไปกันทั้งสามคน ช่วยกันดูแลความ

เรียบร้อย บรรยากาศในรถไฟสว่างไสว เปิดไฟตลอดเวลา  

ถ้าอยากอยู ่ในโลกส่วนตัวที่ไม่ต้องการแสงสว่างมาก 

ก็สามารถปิดม่านหรือหาบังตามาจัดการได้ตามสะดวก 

อยากเดินไปเข้าห้องน�้าก็ไม่ต้องเดินไกล เพราะมีห้องน�้า

ประจ�าตู ้ไม่ต้องเดนิผ่านหลายๆ ตูใ้ห้รู้สกึหวาดหวัน่หวัใจ 

แต่อย่างใด

 นอกจากนี้ ความเข้มงวดในการดูแลความ

ปลอดภัยของผู้โดยสารก็จัดอยู่ในระดับที่ดีมาก เพราะ

ทั้งห้ามสูบบุหร่ี และห้ามดื่มสุราหรือของมึนเมาตลอด

การเดินทาง ตรงนี้เองที่ถือได้ว่าเป็นความปลอดภัยที่สุด  

และแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ซึ่งห้ามก็คือห้าม แม้ว่า 

จะมีคนมาขออนุญาต มาออดอ้อนอย่างไร เจ้าหน้าที่ 

ก็เด็ดขาด ไม่อนุญาตให้ดื่มแม้แต่นิดเดียว เท่านี้ก็นับว่า

สร้างความอุน่ใจได้มากโขทเีดยีว เพราะผูก่้ออาชญากรรม

ส่วนใหญ่ล้วนแต่ก่อเร่ืองเลวร้ายต่างๆ เพราะขาดสต ิ

เพราะความมึนเมา ท�าให้ความเกรงกลวัต่อกฎหมายและ

ความละอายต่อบาปมีน้อยลง

 ในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่ง และเป็นคนที ่

ช่ืนชอบการเดินทางในระดับสูงพอสมควร รู้สึกช่ืนใจ

เป็นอย่างยิ่ง ที่อย่างน้อยก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงใน

วงการรถไฟไทย วงการซึง่ผูค้นจ�านวนไม่น้อยส่ายหน้าให้ 

มาวันน้ีเราสามารถเดนิทางได้อย่างสะดวกสบาย ตรงเวลา 

มีสวัสดิภาพในชีวิตและทรัพย์สินที่ดีตลอดการเดินทาง 

เป็นการเปลีย่นแปลงทีน่่ายนิด ีและหวงัว่าการเปลีย่นแปลง 

เช่นน้ีจะมีต่อไปเร่ือยๆ ให้สมกับเป็นประเทศที่มีการให้

บริการรถไฟมาอย่างยาวนาน 

 รถไฟไทย	ถงึกช่็าง	ไม่ถงึกช่็าง... วลน้ีี หวงัว่าจะ 

หายไปในเวลาอีกไม่นาน  

COVER STORY
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ภาพที่สวยงามที่สุดภาพหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ที่สามารถพบเห็นได้ก็คือ ภาพจากหน้าต่างเครื่องบินที่ก�ลังบินขึ้นสู่ท้องฟ้า เครื่องบิน 
ที่ปิดไฟหมดทั้งล�ช่วยให้ภาพยิ่งเด่นชัด ภาพแสงไฟพราวระยับของเมืองหลวงในยามค�่าคืน ราวกับหมู่ดาวบนผืนดิน อีกภาพคือ
ภาพของปุยเมฆลอยคลอเคล้ายอดเขายามกลางวัน อาจเป็นเพราะเหตุน้ีก็ได้ที่ท�ให้มนุษย์ในอดีตอยากขึ้นมาสัมผัสความงดงาม 
แบบนี้ ‘อยากบินได้’ ด้วยเหตุผลง่ายๆ นี้ พี่น้องตระกูลไรท์จึงได้สร้างเรื่องบินล�แรกของโลกขึ้นมา...
 หลังจากนั้นเครื่องบินก็ได้รับการพัฒนาและเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น ในระยะแรกๆ เครื่องบินถูกพัฒนาเป็นอาวุธ 
ในสงคราม โดยมีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นสนามทดลอง ระยะต่อมาจึงพัฒนาด้านการขนส่งในเชิงพาณิชย์นานาชาติ โดยท่ีแรก 
ท่ีท�ส�เร็จคือ การขนส่งระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในสงครามโลกครั้งที่สอง เครื่องบินถูกน�ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการรบ 
อกีครั้ง และยังคงแสดงแสนยานุภาพได้อยา่งด ีโดยเฉพาะในการพัฒนาด้านอาวธุของประเทศเยอรมนีและญี่ปุ่น แตห่ลงัจากสงคราม 
จบลง เครื่องบินก็ถูกพัฒนาและใช้ในการพาณิชย์มากกว่าเดิม
 ปัจจุบันนวัตกรรมการบินได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของการตลาดและเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความฝันในการ 
เดินทางของทุกคน ในระบบขนส่งที่เร็วที่สุดเท่าที่โลกสามารถท�ได้ตอนนี้
 ลองไปดูกันว่า มีอะไรบ้างที่ท�ให้ความฝันในการบินได้ของทุกคนเป็นจริง 

ความฝันที่ใครๆ ก็บินได้
เครื่องบิน: 

เรื่อง: ตรีรัก วงศ์รัตนโสภณ

COVER STORY
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ราคาถูกลง แต่มูลค่าสูงขึ้น

ในระยะแรก การจะเดนิทางโดยเคร่ืองบนิท�าได้ยากล�าบาก เพราะมค่ีาใช้จ่ายสงูมาก 

แต่ในปัจจบุนัประชาชนทัว่ไปสามารถข้ึนเคร่ืองบนิกันได้มากข้ึน เพราะตัว๋เคร่ืองบนิ 

มีราคาถูกลงมาก นอกจากจะมีโปรโมช่ันต่างๆ เข้ามาสนองความต้องการของ 

ผูบ้ริโภค ไม่ว่าจะเป็นการให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ืองฟรี หรือการบนิภายในประเทศ

ในราคาถูกลงแล้ว ยังมีสิ่งที่เรียกว่า ‘สายการบิน Low cost’ เข้ามาตีตลาด 

การขนส่งทางอากาศเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย

 สายการบิน Low cost (สายการบินราคาถูก) หรือสายการต้นทุนต�่า  

มีต้นแบบมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนจะแพร่หลายไปยังยุโรป มาจนถึง

เอเชีย และประเทศไทยในปัจจบุนั ลกัษณะของสายการบนิแบบน้ีคอื จะใช้ต้นทนุต�า่ 

เพือ่ลดราคาค่าตัว๋ผูโ้ดยสาร ไม่ว่าจะเป็นการไม่บริการอาหารและของว่างบนเคร่ือง 

ปรับให้มีแต่เพียงที่ น่ังช้ันประหยัด 

ทัง้เทีย่วบนิ มกัจะมรีะยะการเดนิทาง 

สัน้ๆ และลงจอดในสนามบนิระดบัรอง 

ในแต่ละประเทศ การลดต้นทุนใน

การเดินทางแต่ละคร้ังแบบน้ี ท�าให้

สามารถกดราคาของตั๋วให้ต�่าลงได้ 

ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เป็นชนชั้นกลาง

ที่ต ้องการประหยัดเงินในกระเป๋า 

นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

รายบุคคล เพราะสามารถเดินทางไป 

ยังที่ต่างๆ ด้วยราคาที่ถูกลง จึงเป็น 

การช่วยกระตุ ้นเศรษฐกิจภาพรวม

ของประเทศทั้งด้านท่องเที่ยวและ

การลงทุน

 ที่สายการบินราคาถูก (Low 

cost) ได ้ รับการตอบรับที่ดีจาก 

ผูบ้ริโภค เพราะราคาของการเดนิทาง

ถูกลง แต่ก็ยังรักษาประสบการณ์ดีๆ 

เมื่อโดยสารอยู่บนเครื่องได้ เนื่องจาก

เป็นการเดินทางระยะสั้นจึงสามารถ

ลดคุณภาพของเบาะที่น่ังผู ้โดยสาร 

ลงได้ โดยที่ผู ้โดยสารแทบไม่ได้รับ 

ผลกระทบใดๆเลย อาหาร ของว่าง และเคร่ืองดืม่ แม้จะไม่มบีริการฟรี แต่ผูโ้ดยสาร 

ก็ยังสามารถซ้ือจากพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองได้หากต้องการ เน่ืองจากไม่มี 

งานบริการที่จ�าเป็นต้องใช้จ�านวนคนมากๆ จึงลดจ�านวนของพนักงานต้อนรับ 

บนเครื่องบินลงได้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของสายการบิน เห็นได้ว่าสิ่งที่

ตัดทอนลงไปเพื่อราคาที่ถูกลงนั้น ไม่ได้บั่นทอนความรู้สึกดีๆ บนเครื่องลงไปเลย 

ถือเป็นการตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดที่สุดอย่างหน่ึง และ 

ไม่ว่าอย่างไรกต็าม ววิสวยๆ จากบนท้องฟ้า กย็งัคงงดงามตราตรึงใจ ไม่ว่าราคาตัว๋ 

จะแพงมากน้อยขนาดไหน

 หากการพัฒนาจนเกิดสายการบิน Low cost เป็นการพัฒนาเพื่อผู้ใช้ 

ระดับสากล สายการบินขนาดใหญ่เองก็มีการพัฒนาเพื่อความปลอดภัยและ 

ความสะดวกสบายอย่างเหนือระดบั เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ริโภค 

ระดับสูง ที่พร้อมจ่ายเพื่อความสะดวกสบาย 
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ความบันเทิงบนน่านฟ้า

บริษัทแห่งหน่ึงในประเทศฝร่ังเศสได้ออกแบบเคร่ืองบิน

ไร้หน้าต่างขึ้นมา หลายคนอาจก�าลังจินตนาการถึงภาพ 

ของเคร่ืองบนิทบึๆ ไร้ซึง่แสงอาทติย์จากภายนอก เปล่าเลย  

เคร่ืองบนิไร้หน้าต่างในทีน่ี ้คอืมหีน้าจอสกรีนภายในห้อง

โดยสารแทนที่หน้าต่าง ซึ่งจะสามารถฉายภาพจากกลอ้ง

ให้ผู้โดยสารรับรู้ถึงบรรยากาศภายนอกได้นั่นเอง เป็น

ประสบการณ์เหนือระดับที่จะท�าให้เราได้สามารถดื่มด�่า 

กับบรรยากาศบนฟ้าได้อย่างเต็มที่ โดยจอสกรีนที่ว่าน้ี

ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการฉายภาพบรรยากาศ

ภายนอก นอกจากววิ จอสกรีนน้ียงัสามารถฉายสิง่บนัเทงิ 

อย่างภาพยนตร์ได้อีกด้วย ถือเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจ

มากอย่างหนึ่งเลยทีเดียว

 ถ้าพูดถึงความสะดวกสบายบนเคร่ืองบิน เรา 

คงจะมองข้ามห้องโดยสารไปไม่ได้ นวัตกรรมส่วนใหญ ่

ของสายการบนิมกัจะเกีย่วกบัห้องโดยสารแบบพเิศษ หรือ

ลูกเล่นต่างๆ ที่ใส่เข้าไปเพื่ออ�านวยความสะดวก หรือ

ให้ความบันเทิงเพื่อให้ผู้บริโภคไม่เบื่อหน่ายการเดินทาง

ยาวๆ อีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบที่นั่งโดยสาร

ให้กลายเป็นทีน่อนส่วนตัว เอาใจผูเ้ดนิทางระยะไกล โดย 

ออกแบบใหม้ีความเป็นส่วนตวัสงู สามารถปรบัแสงสว่าง 

ได้ตามทีต้่องการ พร้อมบริการความบนัเทงิอย่างครบครัน 

ไม่ว่าจะเป็นการบริการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครือข่าย  

LAN บนเคร่ืองบนิ หรือการทีอ่อสเตรเลยีก�าลงัพฒันาเพือ่

น�าระบบแว่น Virtual reality (VR) หรือระบบเสมือนจริง 

ข้ึนมาใช้ให้ความบันเทิงบนเคร่ืองบิน ในขณะที่บริษัท 

แห่งหน่ึงในอติาลีม่คีวามคดิทีจ่ะท�าเบาะโดยสารให้คล้าย

กบัเก้าอีใ้นโรงภาพยนตร์ ยดึคณุสมบตัน่ัิงสบายกินทีน้่อย 

แต่ยงัท�าให้ผูโ้ดยสารขยบัตัวได้ง่ายขึน้ น่ังสบายเหมอืนกบั

ก�าลงัดหูนังบนเคร่ืองบนิ เป็นนวตักรรมทีท่�าข้ึนเพือ่เอาใจ

ผู้โดยสารชั้นประหยัด

ความปลอดภัยแห่งอนาคต

นวัตกรรมที่เป็นความคิดที่แพร่หลายและน่าสนใจที่สุด 

ในตอนน้ีคือ การพัฒนาเพื่อให้ส่วนของห้องโดยสารบน 

เคร่ืองบนิสามารถแยกตวัออกมาได้ เมือ่เคร่ืองบนิเกดิเหต ุ

ฉุกเฉินและอันตราย

 เราอาจเคยได้ยินข่าวเคร่ืองบินตกอยู่บ่อยคร้ัง  

น่ันเป็นสาเหตุให้ใครบางคนยังไม่กล้าที่จะข้ึนไปสัมผัส

บรรยากาศบนน่านฟ้าเลยสกัท ีกระทัง่ภาพยนตร์เร่ือง Sully  

ที่เข้าฉายไปเมื่อปีที่แล้ว (2559) ก็น�าเสนอเร่ืองราวของ

กัปตันที่ต้องน�าเคร่ืองบินลงจอดฉุกเฉินบนแม่น�้าฮัดสัน 

เพราะเครื่องบินเกิดปัญหาขัดข้องไม่สามารถลงจอดได้ 

 ลักษณะของเคร่ืองบินที่ปลดส่วนผู้โดยสารได้น้ี  

คือการออกแบบเคร่ืองบินแบบพิเศษที่ส่วนผู ้โดยสาร 

(กลางล�าเคร่ืองบิน) ไม่ได้เช่ือมต่อกับส่วนหัวและท้าย

ของเครื่องบินอย่างถาวร สามารถสละส่วนโดยสารลงพื้น

ได้อย่างปลอดภัย เพื่อเป็นการรักษาชีวิตของผู้โดยสาร 

สามารถลงจอดได้โดยใช้หลกัการของร่มชูชีพ โดยร่มชูชีพ 

ที่ว่าจะท�างานภายหลังจากที่ห้องโดยสารได้ดีดตัวออก

จากตัวเครื่องแล้ว นอกจากนี้ยังมีส่วนของท่อยางเพื่อให้

ตูโ้ดยสารสามารถลอยน�า้ได้ หากมีการลงจอดฉกุเฉนิในน�า้ 

อบุตัเิหตทุางอากาศน้ันสามารถเกดิขึน้ได้บ่อยคร้ัง อย่างที่ 

เราทราบ นวตักรรมเคร่ืองบนิทีส่ามารถปลดส่วนโดยสาร 

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นการเข้ามาเติมเต็มความต้องการ

ของผู้บริโภคทุกระดับอย่างแท้จริง
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โลกเราหมุนไปอย่างรวดเร็วมาก ใครจะคิดว่าเครื่องบินธรรมดาๆ  
ที่สองพี่น้อยช่วยกันประดิษฐ์ในวันนั้น จะพัฒนาขึ้นมาจนเป็น
ธุรกิจการขนส่งพาณิชย์ที่ส�คัญที่สุดอย่างหนึ่งของโลกในวันนี้ 
เป็นธุรกิจที่ท�ให้คนไกลได้ใกล้กันเร็วข้ึน ธุรกิจที่เติมเต็มความฝัน
ของมนุษย์หลายคนบนโลก ‘ฝันอยากจะบินได้’ ไม่ว่าใครก็สามารถ
บินได้ วันนี้เทคโนโลยีของมนุษย์เราได้เติมเต็มความฝันของผู้คนใน
อดีตเหล่านั้นแล้ว
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หากลองนึกย้อนกลบัไปในวัยเด็ก มีการ์ตนูหลายเรือ่งทีท่�ให้เราอยากจะเหาะเหนิเดินอากาศได้ วาร์ป 
ไปไหนมาไหนได้ หรอืแม้กระทัง่เดนิทางย้อนเวลาได้ และในวนันี ้จนิตนาการสดุล�า้เหล่านัน้ไม่ได้หยดุอยู่ 
แค่ในการ์ตนูอกีแล้ว เพราะการเดนิทางในโลกการ์ตนูหลายอย่างถกูท�ให้เกดิขึน้ในโลกแห่งความจรงิ  
ระบบคมนาคมขนส่งเองก็ทันสมัยไม่ต่างจากที่เราเคยเห็นเมืองแห่งอนาคตในการ์ตูน ไม่แน่ว่า 
การเดินทางแห่งอนาคตอาจอยู่ใกล้แค่ปลายนิ้วของเรานี่เอง 

การเดินทางสุดล�้า
ในโลกอนาคต  

เรื่อง: พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์

FU-
TURE
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เมือ่นึกย้อนกลบัไปเมือ่ยีส่บิสามสบิปีทีแ่ล้ว ใครจะ

ไปนึกว่าโลกเราจะเจริญไปถึงข้ันทีส่ามารถควบคมุ

ทกุอย่างได้เพยีงปลายน้ิวสมัผสั! การเดนิทางกเ็ช่น

กัน ในปัจจุบันมีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเดินทาง

ทีส่ามารถควบคมุได้ผ่านหน้าจอ เพือ่อ�านวยความ

สะดวกสบายและรักษาความปลอดภยัให้แก่ผูใ้ช้รถ

ใช้ถนน มาดูตัวอย่างแอปพลิเคชันเจ๋งๆ กัน

>> AccuFuel
ช่วยคุณควบคุมการใช้น�้ามัน พร้อมระบุสถิติ

การกินน�้ามันของรถ

>> OBD Car Doctor 

ให้ค�าแนะน�าและให้สถิติเกี่ยวกับสมรรถนะต่างๆ

เช่น การเผาผลาญน�้ามัน

>> Thailand highway traffic 

ช่วยให้คุณตรวจสอบข้อมูลเส้นทางหลวง 

รวมถึงการจราจรในประเทศไทย 

และสามารถเข้าไปดูกล้องวิดีโอที่ติดอยู่

ทั่วประเทศไทย ซึ่งข้อมูลทั้งหมดมาจาก

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

>> Car HUD 

หากคณุขับรถด้วยความเร็วเกนิทีก่ฎหมายก�าหนด

แอปนี้จะสามารถใช้ GPS เพื่อติดตามความเร็ว

ของรถคุณ เพื่อรักษาความปลอดภัย

ที่มา:	

jingro.com, cartoon.mthai.com, 

www.moneyguru.co.th

>> Gen H4
ในการ์ตูนโดราเอมอน ส่วนใหญ่แล้วการเดินทางไปไหน 

มาไหนของโนบติะและเหล่าผองเพือ่นจะใช้คอปเตอร์ไม้ไผ่ 

เป็นหลัก เมื่อไม่นานมาน้ีก็มีคนคิดประดิษฐ์ Gen H4  

เฮลิคอปเตอร์จิ๋วที่เล็กที่สุดในโลกและมีที่น่ังส�าหรับน่ัง 

คนเดียว มีใบพัดติดอยู่ข้างบนคล้ายคอปเตอร์ไม้ไผ่ โดย

เฮลิคอปเตอร์จิ๋วล�าน้ีจะสามารถพาคุณบินไปในระยะทาง

ใกล้ๆ ได้แบบไม่ต้องเซ็งรถติด ใครจะไปรู้ว่าในอีกไม่ช้า 

เราอาจจะมเีฮลคิอปเตอร์ส่วนตวับนิไปไหนมาไหนกไ็ด้นะ

 

>> Masdar City
นอกจากการเดินทางที่สะดวกยิ่งกว่าในการ์ตูนแล้ว เราก็ยังมีเมืองในฝันอย่าง  

มาสดาร์ ซิตี้ (Masdar City) กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  

ที่มีการจัดการระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นระบบและไม่สร้างมลพิษ เพราะเป็น

เมืองแรกของโลกที่ปราศจากการใช้รถยนต์ ปลอดการใช้น�้ามันและแก๊ส แต่จะ 

ใช้ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์แทน รถยนต์ใช้ระบบไฟฟ้าทีไ่ม่จ�าเป็นต้องมคีนขับ  

มีระบบปรับสภาพอากาศบนท้องถนน ไปจนถึงระบบตรวจวัดระดับการใช้

พลังงานของพลเมือง ฯลฯ จึงแทบไม่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ข้ึนสู่ช้ัน

บรรยากาศ น่าดใีจทีว่นัน้ีได้เกิดเมอืงในฝันข้ึนจริงๆ และไม่ใช่เพยีงเมอืงจ�าลอง 

ที่สร้างข้ึนช่ัวคราวเท่าน้ัน แต่เป็นเมืองที่เติบโตอย่างยั่งยืนและจะเป็นเมือง

ต้นแบบในเรื่องระบบขนส่งสาธารณะให้แก่โลกในอนาคตอีกด้วย

>> Hyperloop 
การเดินทางแห่งอนาคตไม่ได้หยุดอยู่แค่การใช้พลังงานสะอาดเท่านั้น ในโลกที่รีบเร่งเช่นน้ี หาก 

เราสามารถเดินทางได้เร็วกว่าไฟฟ้าความเร็วสูงหรือเคร่ืองบินก็คงจะดีไม่น้อย จึงได้มีการคิดค้น  

ไฮเปอร์ลูป (Hyperloop) ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้าในแบบแคปซูล ผ่านทาง 

ท่อแรงดันต�่า ด้วยความเร็ว 800 ไมล์ต่อช่ัวโมง (เร็วกว่าเคร่ืองบินโดยสารที่อยู่บนอวกาศเสียอีก)  

โดยใช้เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงที่ตัวรถจะถูกยกข้ึนจากรางด้วยแรงแม่เหล็ก และเคลื่อนที่ได้โดย 

ไม่เกิดแรงเสียดทานระหว่างตัวรถกับตัวราง รถไฟไฮเปอร์ลูปจึงแล่นฉิวขนาดนี้ ล่าสุดมีการทดสอบ

การเดินทางจากซานฟรานซิสโกไปยังลอสแองเจลิส ใช้ระยะเวลาเพียง 35 นาทีเท่าน้ัน และไม่ใช่

เพียงการวจิัยหรอืการทดสอบในทะเลทรายที่เป็นไปได้เท่านัน้ แต่ยังรวมถึงต้นทุนในการผลิตต�่าทีจ่ะ

ช่วยเพิม่โอกาสและความเป็นไปได้ทีจ่ะน�าเทคโนโลยดีงักล่าวแพร่กระจายไปทัว่โลกในอนาคตอกีด้วย
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Walking is the only 
form of transportation 
in which a man proceeds 
erect - like a man - 
on his own legs, 
under his own power. 
There is immense 
satisfaction in that.

“

”
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Edward Abbey
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การเดินเป็นการคมนาคม
รูปแบบเดียวที่ร่างกายจะตั้งตรง
อย่างที่มนุษย์ควรจะเป็น 
พร้อมเคลื่อนไหวด้วยสองเท้า
และกำ ลังของตนเอง ซึ่งเป็นวิธี
ที่มนุษย์ควรพึงพอใจอย่างที่สุด

“

”
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เรื่อง: นลิน สินธุประมา 

ภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

CHADCHART 
SITTIPUNT.
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คดิว่ารปูแบบการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะทีดี่ 
เป็นอย่างไร
จริงๆ แล้วความหมายของขนส่งสาธารณะคือมันต้อง 

เป็นระบบขนส่งส�าหรับคนส่วนใหญ่ ไม่ใช่ขนส่งส่วนตัว ไม่ใช่ 

รถเก๋งส่วนตวั เป็นระบบทีค่นส่วนใหญ่เข้ามาใช้ได้ โดยเสยี 

ค่าใช้จ่าย แล้วก็ไปเป็นจ�านวนมากได้ ผมว่าสุดท้ายแล้ว

ก็จะต้องมามองว่า ขนส่งสาธารณะที่ดี คือต้องให้คน 

ส่วนใหญ่ใช้ได้ง่าย มต้ีนทนุทีไ่ม่แพง แล้วกม็คีวามปลอดภยั

ด้วย

 โดยหลกัการคอื ต้องให้ความส�าคญักับรถสาธารณะ 

มากกว่ารถส่วนตวั อนัน้ีคอืหวัใจ ผมคดิว่าเราควรจะคดิถงึ

เปิดประเด็นขนส่งฯ 
กับ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

คนส่วนใหญ่ก่อน เพราะฉะน้ันขนส่งสาธารณะทีเ่ราต้องคดิ 

เป็นอนัแรกเลยในกรุงเทพฯ กค็อื การใช้รถเมล์ แต่ปัจจบุนั

บ้านเราไม่ใช่อย่างนั้น รถเมล์นี่คือเก่า รถเมล์จะปรับปรุง 

อะไรก็ไม่ได้ ตัวเลขล่าสุดที่ผมมีคือ คนใช้รถเมล์ก็เป็น

อันดับหนึ่ง แต่รถเมล์กลับเป็นทางเลือกที่โหดร้าย ต้องเจอ 

รถติด สภาพรถเก่า รอรถนาน ป้ายรถเมล์ก็ไม่ดี เราต้อง

ให้สิทธิรถเมล์มากกว่ารถเก๋งหรือรถส่วนตัว เพราะถนนที่ 

เราเห็น จริงๆ แล้วมันเป็นถนนสาธารณะ แต่ปรากฏว่า

ส่วนใหญ่ที่ใช้ถนนสาธารณะมันกลายเป็นรถส่วนตัว ไม่ใช่

รถสาธารณะ

เช้าวนัศกุร์ เรากระโดดข้ึนรถไฟฟ้าใต้ดนิเพ่ือเล่ียงปัญหาการจราจร 
บนถนนกรงุเทพฯ มหานครทีร่ถติดเป็นอันดับ 1 ของโลก ในประเทศ
ที่มีอัตราการตายบนท้องถนนจากอุบัติเหตุทางรถยนต์สูงถึง 
20,000 คนต่อปี เพือ่เดินทางไปสมัภาษณ์ รศ. ดร. ชชัชาต ิสทิธพินัธุ์  
อดีตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ผู้ให้ข้อมูลกับเราในภายหลังว่า  
ตัวเลขและการจัดอันดับทั้งสองอย่างเบื้องต้น ล้วนแต่เป็นตัวชี้วัด 
ที่บ่งบอกว่าระบบขนส่งสาธารณะของบ้านเรายังคงล้าหลัง 
 นับเป็นโชคดีของทีมงาน Read Me ที่มีโอกาสได้พูดคุย
เรื่องนี้กับอดีตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมที่แข็งแกร่งที่สุดใน
จักรวาล ผู้เคยบุกน�้า ลุย(รถ)ไฟ ลงพื้นที่จริง มีประสบการณ์จริง 
มาแล้วกับระบบขนส่งสาธารณะแบบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเรือ
คลองแสนแสบอันลือชื่อ หรือรถเมล์สาย 8 ที่ได้รับฉายา “จอมซ่า 
ฝ่ารถติด หวิดนรก” 
 เราจงึได้เหน็ทัง้ปัญหาในภาพใหญ่และประเดน็ปัญหาเจาะลึก
ของระบบขนส่งสาธารณะของไทย ไล่ตั้งแต่รถเมล์สาย 8 จนถึง
รถไฟฟ้าความเร็วสูงและระบบขนส่งสาธารณะในฝันของชัชชาติ 
สิทธิ์พันธุ์

Q.
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อะไรเป็นอปุสรรคส�คญัในการพฒันาระบบขนส่ง 
ของบ้านเรา
ผมคิดว่าสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องเชิงนโยบายมาก่อน เพราะ 

ระบบขนส่งจริงๆ แล้วมันเป็นหน้าที่ของทางภาครัฐ  

มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐจะต้องเป็นคนด�าเนินการ 

ประชาชนเองไม่สามารถไปท�ารถเมล์ให้มนัดไีด้ ประชาชน

ไม่สามารถไปท�าถนนหรือท�ารถไฟฟ้าได้ มันเป็นเร่ือง 

เชิงนโยบาย ซึง่เราขาดการวางแผนในระยะยาว และขาด 

การปฏบิตั ิกอ็าจจะเป็นเร่ืองของนโยบายทีต้่องมองให้ชัด 

แล้วก็ประเมินให้ดี อย่างนโยบายปัจจุบันเองที่เราไปเน้น

เรื่องการสร้างรถไฟฟ้า โดยที่รถเมล์เราไม่ได้พยายามไป 

ด�าเนินการให้เร็วเลย อาจจะมกีารจดัซือ้รถ แต่ก็มปัีญหาอกี 

แล้วกว่ารถไฟฟ้าจะเสร็จก็อีกตั้งนาน เพราะฉะน้ันเมื่อ

เสร็จแล้ว คนก็อาจจะไม่ได้รับประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ 

เพราะว่ามันก็มีต้นทุนที่แพง แล้วมันก็ไม่ได้ไปกระจาย

เหมือนเส้นเลือดฝอย มันเป็นเส้นเลือดใหญ่ เพราะฉะนั้น

ผมคิดว่าในภาครัฐเองคงต้องมองปัญหาให้ทะลุ แล้วก็

แก้ให้เห็นเป็นรูปธรรม แล้วก็มีแผนให้ต่อเนื่อง เพราะ

การขาดความต่อเน่ืองอาจจะเป็นปัญหาหน่ึงเหมือนกัน  

อย่างรถเมล์เองกม็ปัีญหาภายในของเขา ซึง่เรากพ็ยายาม

ปฏรูิปมาหลายรอบ แต่กไ็ม่ส�าเร็จสกัท ีท�าไมเราท�ารถเมล์ 

ให้ดีไม่ได้ อันน้ีก็เป็นโจทย์ที่ทางรัฐเองต้องรับไปดูให้

ละเอียดอีกที สรุปผมคิดว่าปัญหาหลักก็คงเป็นเร่ืองของ 

นโยบาย เร่ืองความเข้าใจปัญหา ความต่อเน่ืองเชิงนโยบาย 

 

ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เพียงพอต่อการแก้ปัญหาเหล่านี้ไหม
โอ๊ย มีเต็มเลย บุคลากรล้นประเทศ (หัวเราะ) แต่ว่า

ผมว่าบุคลากรอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาท�างานไง คือเรา

มีคนเรียนเก่งๆ เยอะเลย ผมว่าเร่ืองเรียนเราเจ๋งนะ  

มีเหรียญทองโอลิมปิกไม่รู้กี่สาขา แต่พอมาปฏิบัติจริงๆ 

ไม่รู้หายไปไหนหมด คือคนเก่งๆ เรียนเยอะ แต่โอกาส 

ทีไ่ด้มาท�างานตรงน้ีอาจจะไม่เยอะ เพราะฉะน้ันผมคดิว่า 

เร่ืองคนคงไม่ใช่ปัญหา แต่ต้องน�าคนมาใช้ให้ถูกหน้าที่ 

แล้วก็ต้องคิดวิเคราะห์ปัญหาให้ชัดเจนข้ึน บางปัญหา 

เราดงู่ายๆ แล้วนึกว่ามนัจะตอบโจทย์ เช่น สร้างรถไฟฟ้า

ทั่วกรุงเทพฯ คิดให้ง่ายมันเหมือนจะตอบโจทย์ แต่ถ้าไป

ลงลึกรายละเอียดว่าค่าใช้จ่ายเป็นยังไง ต้นทุนเป็นยังไง 

ครอบคลมุแค่ไหน กอ็าจจะไม่ได้ตอบโจทย์หรอก มนัต้อง

ไปเสริมระบบกัน เราจะแก้ปัญหารถตู้โดยบอกว่า รถตู ้

ไม่ต้องวิง่แล้ว เอารถมนิิบสัมาวิง่แทน ฟังง่ายๆ มนัเหมอืน

กับแก้ปัญหา แต่ถ้าคิดให้ละเอียด มีเหตุผล ก็อาจจะ 

ไม่ได้ตอบโจทย์หรอก ผมว่าคงต้องวิเคราะห์ปัญหาให้

ชัดเจน วางแผนให้ยาว แล้วพยายามด�าเนินตามแผนนั้น

ควรให้ความส�คัญกับการแก้ปัญหารถเมล์
มากกว่าการสร้างรถไฟฟ้าหรือเปล่า
ผมคิดว่าต้องไปด้วยกัน เพราะอย่างที่บอกว่ารถไฟฟ้า 

เป็นเหมอืนเส้นเลอืดใหญ่ คนัหน่ึงได้พนัคน ขณะทีร่ถเมล์ 

ได้หกสบิเจด็สบิคน เพราะฉะนัน้จริงๆ แล้วประสทิธิภาพ

ของรถเมล์ก็ยังสู ้รถไฟฟ้าไม่ได้ แล้วรถไฟฟ้ามีข้อดี

อย่างคือมันเป็น Node ได้รอบสถานที่ ก็เหมือนกับ 

พัฒนาเมืองใหม่ เป็น Node ใหม่ เพราะฉะน้ันการมี

รถไฟฟ้าจะท�าให้เมืองพัฒนาเป็น Node มากขึ้น แต่ว่า 

รถไฟฟ้าไม่ได้มาเร็ว ต้องรอนาน แล้วไม่ได้กระจายไป 

ทุกหย่อมหญ้า ส�าหรับเมืองที่พัฒนาแล้วอย่างกรุงเทพฯ 

ต้องมีรถเมล์เข้าไปช่วยเสริมด้วยอยู่ดี พูดถึงเร่ืองต้นทุน

อะไรทุกอย่าง ผมว่าในหลายๆ ประเทศก็มีทั้งสองระบบ 

เสริมกัน แล้วระบบก็คงเป็นระบบที่เช่ือมโยงกัน เช่น  

น่ังรถไฟฟ้ามาต่อรถเมล์ฟรีหน่ึงเทีย่ว ก็จะไปถงึจดุหมายได้  

เป็นระบบที่ต้องเสริมกัน อนาคตถ้ารถไฟฟ้าเสร็จมากขึ้น  

รถเมล์กจ็ะเปลีย่นบทบาท จากทีว่ิง่ยาวๆ มาเป็นผูก้ระจาย 

แทน ซึ่งถือว่าเป็นระบบเดียวกัน เพราะผมคิดว่าระบบ 

ยังไงก็คงต้องพึ่งพาซ่ึงกันและกัน เราก็ไม่สามารถท�า

รถไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

หรอก เพราะต้นทุนมันแพงมาก ต้องมีส่วนเสริม 

จะท�อย่างไรให้คนทีใ่ช้รถส่วนตวัอยู่แล้ว อยาก
มาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
ผมคิดว่าข้ันแรกต้องมีความสะดวกในการใช้ เพราะว่า

ถ้าเราไม่มีทางเลือกที่ดีกว่า แล้วบังคับให้เขาใช้ มันก็

ไม่ได้ผลหรอก เพราะฉะนั้นจริงๆ แล้วอย่าง Bus lane 

มันก็เป็นนโยบายที่ดี แต่ถ้าเรายังไม่มีระบบรถเมล ์

ที่ดี เราใช้รถเมล์คุณภาพไม่ดี ปริมาณน้อย แล้วเรา 

ก็บอกว่าให้ว่ิงใน Bus lane คนขับรถเก๋งเขาก็ไม่อยาก 

มาใช้หรอก เพราะว่ามันยังไม่ใช่ทางเลือกท่ีเหมาะสม 

Q.

Q.

Q.

Q.
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เพราะฉะน้ันถ้าอยากให้คนขับรถส่วนตัวมาใช้รถขนส่ง

สาธารณะ มันก็ต้องมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น  

ในราคาทีเ่หมาะสม ถ้าเขามทีางเลอืกทีเ่ขาสบายและราคา 

เหมาะสม ก็ไม่มีใครอยากขับรถเก๋งมาเองหรอก แต่ว่า

เพราะปัจจุบันมันไม่ใช่ทางเลือก กลายเป็นว่าทุกคนก็ต้อง

มาซื้อรถเก๋ง ถ้าตัวเองสามารถซื้อได้  

 ทางแก้ก็คือต้องพยายามปรับปรุงรถเมล์ให้ดี  

พอปรบัปรงุรถเมลใ์หด้ีขึน้แล้วอาจจะต้องมรีะบบ Bus lane 

ให้สิทธิรถเมล์มากกว่ารถเก๋ง พอมีทางเลือกที่ดีแล้วเราก็ 

อาจจะเร่ิมท�าเหมือนสิงคโปร์ คือ ใครขับรถเก๋งเข้ามาใน

กรุงเทพฯ ชั้นใน อาจจะมีค่าใช้ถนน เพราะรถเก๋งหนึ่งคัน 

ใช้ทีเ่ปลืองกวา่รถเมลใ์นทรพัยากรทีจ่�ากดัเท่ากนั ท�าใหค้น 

ใช้รถเก๋งกต้็องจ่ายค่าทรัพยากรเพิม่ พอมรีะบบอย่างน้ีแล้ว  

คนจะเริ่มชั่งน�้าหนักแล้วว่าผลประโยชน์อย่างไหนคุ้มกว่า 

 แต่อย่างที่บอกว่า เราไม่สามารถไปท�าอย่างน้ีได้ 

ถ้าเราไม่มีรถเมล์ที่ดี รถเมล์เป็นปัญหาอมตะนิรันดร์กาล 

ในการแก้นะ ไม่ใช่แก้ง่ายๆ ส่วนรถไฟฟ้าเองก็คงต้องท�า  

แต่รถไฟฟ้าผมว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์คนทุกระดับหรอก 

อย่างรถไฟฟ้าปัจจุบันที่เราน่ัง รถบีทีเอสหรือรถไฟใต้ดิน 

เหมาเดือนหนึ่งก็ประมาณ 1,500 บาทต่อเดือน ยังไม่รวม

ระบบที่เช่ือมโยงเข้ามา ถ้าต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์เข้ามา 

เที่ยวละ 20-40 บาท ก็อีกเดือนละพันกว่าบาท รวมแล้ว 

ก็ประมาณ 2,500 บาทต่อเดือน คนที่จบใหม่ๆ เงินเดือน

หมื่นกว่าบาท จ่ายค่าเดินทาง 2,500 บาทก็ไม่ใช่ถูก แต่ถ้า 

รถเมล์ รถร้อน 200 บาทเหมา ไปถึงบ้านเลย โดยไม่ต้อง 

มีระบบอื่นเข้ามา รถแอร์ 800 บาท นีก่็เป็นทางเลือกที่มีผล

ทางด้านการตัดสินใจเหมือนกัน 

 เคยมคี�าพดูทีบ่อกว่า เมอืงทีเ่จริญแล้ว ไม่ใช่เมือง

ทีค่นมีรถเก๋งส่วนตวัเยอะหรอก แต่เป็นเมืองทีค่นมเีงนิมาใช้

ระบบรถขนส่งสาธารณะ ถ้าท�าอย่างน้ันได้ แสดงว่าบ้าน

เมืองเราพฒันา คอืขนส่งสาธารณะเป็นทีร่วมของผูค้น แล้ว

ก็ทุกคนไปด้วยกัน ใช้ทรัพยากรส่วนกลางอย่างประหยัด

เคยมีค�พูดที่บอกว่า เมือง
ที่เจริญแล้ว ไม่ใช่เมืองที่คน
มีรถเก๋งส่วนตัวเยอะหรอก 
แต่เป็นเมืองที่คนมีเงินมาใช้ 
ระบบรถขนส่งสาธารณะ  
ถ้าท�อย่างนัน้ได้ แสดงว่าบ้าน 
เมืองเราพัฒนา คือขนส่ง
สาธารณะเป็นทีร่วมของผูค้น 
แล้วก็ทุกคนไปด้วยกัน ใช้
ทรัพยากรส่วนกลางอย่าง
ประหยัด
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ปัญหาของรถเมล์ไทย รถร่วมกับรถ ขสมก. 
ต่างกันอย่างไร ท�ไมรถร่วมอย่างรถสาย 8 
จึงมีปัญหา
คือสาย 8 ก็เป็นสายที่น่าสงสารนะ เราฟังดูแล้ว เรา 

ก็จะไปโทษเขาว่า สาย 8 ซิ่งนรก แต่ผมเอง ตอนที่ผม

ท�างานอยู่ผมก็เคยลงไปคุยนะ ผมเคยไปคุยกับโชเฟอร ์

ที่โดนจับมา แล้วสุดท้ายผมก็ไปจ่ายค่าปรับแทนเขา 

เพราะก็สงสารเขานะ คอืระบบรถเมล์สาย 8 หรือว่ารถร่วม 

อาจจะต่างจาก ขสมก. ของ ขสมก. พนกังานได้เงนิเดอืน

ตามเดือนเลย จะได้เงินเพิ่มจากผู้โดยสารนิดหน่อย แต่ก็ 

จะมีเงินเดือนก�าหนดไว้เลย เขาก็อยู่ได้ทั้งกระเป๋าทั้งรถ  

แต่อย่างพวกรถสาย 8 กจ็ะเป็นพวกสามภีรรยาอยูด้่วยกัน  

เป็นคนขับกบักระเป๋า แล้วกไ็ม่มเีงนิเดอืนหรอก คอืกนิจาก 

ค่าโดยสารเท่าน้ันเอง เพราะระบบนีม้นัท�าให้ถ้าผูโ้ดยสาร 

ไม่มี เขาก็ไม่มีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัว ซึ่งไม่ใช้ข้อแก้ตัว 

ส�าหรับการขับรถไม่ดีนะ แต่มันคือชีวิตจริง อย่างถ้ามีรถ 

สาย 8 วิ่ง แล้วมีรถเมล์ฟรีวิ่งน�าหน้าเขา เขาก็ตายเลย  

เพราะว่าไม่มใีครข้ึนรถเขา คนข้ึนรถเมล์ฟรีกันหมด บางที

มันก็โดนแย่งผู้โดยสาร แล้วก็อาจจะเป็นเร่ืองลักษณะ

ของการท�าธุรกิจด้วยว่ามันก็โหดร้ายกับคนขับเหมือนกัน  

เขากไ็ม่มกีารันตอีะไรอย่างน้ี น่าจะเป็นสาเหตหุน่ึง แต่มนั 

ก็อาจจะเป็นเร่ืองนิสัยอะไรอย่างน้ีด้วยประกอบกัน ผม 

ก็เลยคิดว่าถ้าเราจะแก้ปัญหา เราก็ต้องดูให้เห็นต้นเหตุ  

ต้องรู้สึกว่าทุกคนก็มีชีวิตเหมือนกัน เขาก็มีความล�าบาก

เหมือนกัน ก็คงต้องไปดูให้เห็นถึงปัญหาว่าเป็นยังไง

ดงันัน้ถ้าจะแก้ปัญหา กต้็องไปดเูรือ่งอืน่ๆ ด้วย 
เช่น สวัสดิการของคนขับรถเมล์?
กค็งต้องดทูัง้ภาพรวม การให้สมัปทาน ควรจะเป็นรูปแบบ 

ไหน ควรดูเรื่องสวัสดิการ แล้วผมว่าสุดท้ายมันก็คงต้อง 

เอาเร่ืองตัวช้ีวัดมาก�ากับ เหมือนเอาพฤติกรรมมก�ากับ 

ตวัสญัญาให้เข้มข้นข้ึน แล้วกด็วู่าเขาอยูไ่ด้ไหม พนักงาน

อยู่ได้ไหม เพราะอย่างที่เกาหลี รูปแบบรถเมล์ของเขาที่

ประสบความส�าเร็จคือทุกคนมาอยู่ภายใต้รัฐหมด แล้ว 

รัฐจ้างวิ่ง รัฐก็อาจจะจ่ายส่วนต่างให้ ถ้าเก็บค่าโดยสาร 

ได้ไม่ครบ แต่ว่าคุณต้องมีพฤติกรรมตามที่รัฐก�าหนด  

แล้วก็วิ่งตามระบบที่รัฐจัดการ เก็บเงินมา ถ้าได้ไม่ครบ  

รัฐกช่็วยเตมิให้ เพือ่สงเคราะห์ให้กบัประชาชนเท่านัน้เอง 

 ถ้าระบบเป็นแบบน้ี ทุกคนก็ไปได้ คุณภาพ

ควบคมุได้ แต่ตอนน้ีพอเราท�าเป็นรถร่วมเลยเหมอืนกบัว่า 

ต่างคนต่างถอืใบอนุญาต ไม่ได้มมีาตรฐานกลางทีเ่ข้มข้น 

แล้วต่างคนต่างก็รับผิดชอบความอยู่รอดของตัวเอง มัน

ก็เลยต้องแข่งขันกันเอง แต่ถ้าเรามาอยู่ใต้ระบบเดียวกัน 

แล้วรัฐก็บอกว่าคุณต้องวิ่งกี่กิโลเมตรต่อวัน วิ่งเท่าไหร่ 

เงินได้มา ถ้าเกิดไม่พอ เดี๋ยวรัฐสงเคราะห์บางส่วนให้  

ซึ่งผมคิดว่ามันก็คือหลักพื้นฐาน ผมว่าการคมนาคมเป็น

สิ่งที่รัฐต้องเตรียมให้กับประชาชน โดยเฉพาะประชาชน 

ที่ยากจน เพราะแหล่งงานมันอยู่ในเมือง อย่างตึกน้ีก็ม ี

คนที่เราต้องการแรงงาน ที่อาจจะไม่ใช่เงินเดือนเยอะ 

เขาก็ต้องเข้ามาท�างานในตึกน้ี เพื่อเป็นฟันเฟืองตัวหน่ึง 

ที่ท�าให้เคร่ืองจักรมันเดินได้ แต่เขาจะเดินทางมายังไง  

มนัไม่ใช่เร่ืองง่าย เขาไม่สามารถซือ้คอนโดอยูต่ดิกับตกึได้  

อันน้ีก็เป็นหน้าที่รัฐที่ต้องช่วยดู แล้วผมก็คิดว่าการ

สงเคราะห์เองมนัช่วยเร่ืองของประสทิธิภาพในการท�างาน 

ถ้ารถไม่ติด ทุกคนมีเวลาท�างานมากข้ึน ก็มีประโยชน์ 

โดยรวมกับประเทศอยู่ 

อะไรดีกว่ากันระหว่างการให้สัมปทานกับการให้
รัฐดูแลเองทั้งหมด หากอยู่ใต้รัฐหมดจะกลาย
เป็นการผูกขาดหรือเปล่า
คือรัฐก็อาจจะต้องเปลี่ยนบทบาทนะ ปัจจุบัน ปัญหาคือ 

ว่า ขสมก. เอง เป็นทัง้ผูใ้ห้บริการแล้วก็เป็นกึง่ๆ ผูท้ีค่วบคมุ 

เองด้วย หมายถึงว่า ตัวเราเองก็มีรถว่ิง แล้วก็ไปออก 

ใบอนุญาตให้รถร่วมด้วย เพราะฉะน้ันก็เลยท�าหน้าที่ 

สองบทบาท จริงๆ แล้วเราอาจจะต้องเอาเรื่องผู้ควบคุม

กลับไปที่หน่วยงานกลาง แล้ว ขสมก. ก็เป็นหน่ึงใน 

ผู้ให้บริการรายหนึ่ง แล้วคนที่ควบคุมกลางก็จะควบคุม

คุณภาพได้มาตรฐานดีข้ึน แต่ปัจจุบัน ขสมก. เป็นทั้ง 

ผู ้ออกใบอนุญาตให้รถร่วมด้วย แล้วเขาก็ไปวิ่งด้วย 

พฤติกรรมมันเลยเหมือนแย้งกันนิดหน่อย 

 ผมก็มองไวๆ พวกน้ีอาจจะต้องแยกผูค้วบคมุกบั 

ผู้ให้บริการ อย่างรถไฟปัจจุบันก็เป็นทั้งสองอย่าง แล้วก็

เป็นผู้ผูกขาดด้วย เพราะมีผู้ให้บริการอยู่รายเดียว ก็เลย

ไม่มคีนอืน่ว่ิงแข่ง แต่อนาคตเราอาจจะโอนระบบควบคมุ 

มาอยูก่รมราง แล้วกใ็ห้รถไฟมาวิง่แข่งขันกนัได้ มนักอ็าจ

จะมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

 ผมเช่ือว่า สุดท้าย การแข่งขันคือค�าตอบของ

ประสิทธิภาพ แล้วก็จะช่วยให้ประชาชนได้ของที่ดีข้ึน 

ในราคาที่เหมาะสม ถ้ามีการแข่งขันกัน แต่ก่อนรถเมล์

เอกชนก็ท�าได้ดีนะ เพราะฉะนั้น สรุปก็คือว่า รัฐก็คงต้อง 

ดูโครงสร้างให้ดี แยกผู้ควบคุมกฎกับผู้ประกอบการออก 

จากกัน แล้วก็อาจจะต้องดูภาพรวมว่าทั้งหมดมันต้อง 

ท�างานให้เป็นภาพเดียวกัน ไม่ใช่ว่ามาแข่งขันกันมาก  

ผมว่ามันก็ต้องคิดไปด้วยกัน

ช่วงหลังมานี้เรือคลองแสนแสบมีข่าวอุบัติเหตุ
บ่อยมาก คิดว่าปัญหาเกิดจากอะไร
เรือคลองแสนแสบผมน่ังบ่อยมากเลยนะ ผมว่าเป็น 

การเดินทางที่ดีนะ เพราะถ้าจับเวลา ผมว่าพอๆ กับ 

บทีเีอส เพราะมนัไม่ต้องรอรถติดอะไร แต่เป็นการผจญภัย 

หน่อย มันต้องมีจังหวะ กระโดดลง คนธรรมดาไม่กล้า

ข้ึนหรอก ผมคิดว่ามันเป็นทางเลือกที่ดี แล้วก็สามารถ 

เดนิทางได้ไกล แต่ปัญหาคอืเร่ืองความปลอดภยั อบุตัเิหตุ

กไ็ม่ได้เยอะมาก เพยีงแต่ว่าเวลาเป็นข่าวมนัเป็นข่าวใหญ่ 

ผมคดิว่าคงต้องไปทบทวนเร่ืองมาตรฐานความปลอดภยั

ให้ดีข้ึน ตรงท่าควรต้องมีเจ้าหน้าที่ประจ�า แล้วก็มีคน 

Q.

Q.

Q.

Q.
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คอยด ูแล้วหวัใจใหญ่กค็อืระบบเรือ อาจจะต้องมเีทคโนโลยี

การต่อเรือให้มันมีความปลอดภัยมากกว่านี้ แล้วก็ปัจจุบัน

มันมีหลายหน่วยงานที่มันรับผิดชอบร่วมกัน เพราะคลอง

เป็นของ กทม. ท่าเรือเป็นของกรมเจ้าท่า แต่มาตรฐานเรือ 

ผมเองก็ยังงง อาจจะเป็นกรมเจ้าท่าเป็นคนดูแล แต่พอ 

มหีลายหน่วยงานมารับผดิชอบมนัเลยไม่รวมศนูย์ กอ็าจจะ

ต้องสร้างคนที่ดูแลตรงนี้โดยเฉพาะ ก็อาจจะเป็นทางเลือก

ที่ดีทางหน่ึง สรุปคือว่า คงต้องไปปรับปรุงเร่ืองมาตรฐาน

ความปลอดภัยให้ดีข้ึน ทั้งตัวเรือ การควบคุมที่ท่า และ

การขึ้นลง

คิดอย่างไรกับเรื่องท่ีมีคนเสนอว่าน่าจะลองน�
คลองในกรงุเทพฯ มาปรบัใช้เป็นเส้นทางคมนาคม
ให้มากกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ก็ดี ถ้าท�าได้ แต่สุดท้ายก็ต้องดูว่ามันมีอุปสงค์หรือเปล่า  

ผมคิดว ่าถ ้าเกิดมันมีอุปสงค ์ คนก็ใช ้แหละ ไม ่ได ้ 

หมายความว่าเราท�าเรือปุป๊ จะมคีนมาน่ัง มนักอ็าจจะไม่ม ี

คนนั่ง เพราะไม่ได้สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนเดินทาง  

ถ้าเป็นไปได้คงต้องศึกษาให้ดี แต่ถ้าเราลองไปนั่งเรือคลอง 

แสนแสบ ผมคดิว่าทางเลอืกอกีอนัหน่ึงคอืทางเดนินะ จริงๆ  

ถ้าท�าทางเดินเลียบคลองให้ดี ผมว่าเร่ืองเดินเป็นเร่ืองที่

ต้นทนุต�า่ทีส่ดุเลย แล้วกช่็วยเร่ืองสขุภาพด้วย เพราะฉะน้ัน

ผมว่านอกจากเรือแล้ว ลองท�าทางเดินดีๆ ที่ดีเชื่อมต่อไป

ยาวตลอดคลอง แล้วติดไฟให้ ลองคิดถึงทางเดินริมคลอง 

ทางจกัรยานริมคลอง เพราะทางจกัรยานริมคลองมนัมข้ีอดี 

คือมันไม่ต้องตัดถนนเพิ่ม ผมว่านี่ก็เป็นตัวกระจายที่น่าจะ 

ช่วยได้ดี 

ปัจจบุนัมกีารน�รถตูม้าใช้ในระบบขนส่งสาธารณะ 
คิดว่าประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน การที่รถตู้ 
มีอุบัติเหตุเยอะ เกิดจากตัวรถหรือปัจจัยอื่น
มันก็ทั้งสองส่วนนะ ผมว่ารถตู้ที่มันเผอิญได้รับความนิยม 

เพราะมันตอบโจทย์ผู้โดยสารได้ แต่ก่อนมันเป็นรถใหญ่  

60 คน ก็อาจต้องคอยรถ คอยคนนานกว่าที่รถจะออกได้  

แล้วรถใหญ่มันต้องเดินทางจากจุดหน่ึงไปอีกจุดหน่ึง 

แวะรายทางมากไม่ได้ แต่ส�าหรับรถตู้ พอมันเล็กลง  

มันก็ออกได้ถี่ขึ้น แล้วก็ตอบโจทย์คนได้เร็วขึ้น แล้วต้นทุน 

มันก็อาจจะบริหารได้ง่ายกว่าในการหาผู้โดยสารต่อคัน  

เพราะฉะนั้นถ้าเรามองในแง่ของอุปสงค์อุปทานก่อน มันก ็

อาจจะตอบโจทย์รูปแบบการเดินทางของเราได้ระดับหน่ึง  

แต่ความปลอดภัยคงเป็นเร่ืองที่จะต้องพิจารณา อุบัติเหตุ

ที่เกิดขึ้น ผมคิดว่าปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องคนขับด้วย ก็คงต้อง 

ควบคุมพฤติกรรมของคนขับรถตู้ให้ดี ส่วนเร่ืองมาตรฐาน 

รถตู้เอง ผมว่าเป็นหน้าที่ของกรมขนส่งมวลชนที่จะต้องไป 

ศึกษาในรายละเอียดว่า จริงๆ แล้วควรเอามาใช้หรือเปล่า 

ผมเองก็ไม่กล้าให้ความเห็น เพราะว่าเป็นเรื่องทางวิชาการ  

ว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะ แต่อย่างที่บอกว่า อยู่ดีๆ จะให้ 

เปลี่ยนทั้งหมดเป็นมินิแวนหรือมินิบัสก็ต้องดูว่าจริงๆ แล้ว 

มนัแก้ทีต้่นเหตหุรือเปล่า ผมเช่ือว่าปัจจยัส่วนหน่ึงมนัมาจาก 

พฤติกรรมคนขับด้วย ถ้าเราใช้รถใหญ่ขึ้น แต่คนขับยังขับ 

สวี้ดสว้าย ขับวนรอบไม่มีพัก ผมว่ามันอาจจะอุบัติเหตุแรง 

กว่ารถตูด้้วยซ�า้ ฉะน้ันเราต้องคดิด้วยหลกัวทิยาศาสตร์ กค็อื 

ต้องมาวเิคราะห์ว่า ถ้ารถมนัไม่เหมาะจริงๆ กค็งต้องค่อยๆ 

ทยอยเปลี่ยนมาเป็นรถอีกแบบหนึ่ง แต่ขณะเดียวกันก็ต้อง

มีการควบคุมพฤติกรรมของคนขับให้เหมาะสมด้วยถึงจะ

แก้ปัญหานี้ได้

ถ้ามีระบบรางระยะไกลทีดี่ขึน้ ระบบรางจะสามารถ
มาตอบโจทย์แทนรถตู้ได้ไหม
ก็ได้นะ เพราะอย่างญี่ปุ่น จะไปโตเกียว โอซาก้า คงไม่มี 

ใครน่ังรถตูห้รอก ถ้ามรีะบบรางทีด่กีว่า เพราะรถไฟมนัสบาย 

และปลอดภัยกว่าเยอะ แล้วผมก็คิดว่ามันเป็นการเดินทาง 

ที่มีความสุข เดินไปเดินมา มีอินเทอร์เน็ต เห็นทิวทัศน์ 

ผมว่าระบบรางในระยะยาวก็คงช่วยลดปัญหารถตู้ รถตู ้

กจ็ะเปลีย่นจากการวิง่ระยะยาวมาเป็นผูก้ระจายแทน พอลง 

ที่สถานีปุ๊บก็อาจจะน่ังรถตู้ไปยังต�าแหน่งต่างๆ เป็นระบบ 

ซึ่งมันก็จะลดความเสี่ยงลง เพราะระยะทางมันสั้นลง แล้ว

ก็ไม่ต้องวิ่งด้วยความเร็วสูง แต่ก็อย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้ว

ก็อาจจะต้องมีรถตู้อยู่ในระบบ เพราะรถไฟมันเป็นได้แค่  

Node มนัไปส่งทีบ้่าน ส่งทีส่ถานทีท่่องเทีย่วอะไรไม่ได้ รถตู้ 

กจ็ะเปลีย่นจากวิง่ยาวๆ เป็นวิง่กระจาย กจ็ะลดความเสีย่ง 

เหล่าน้ีได้ แต่ทีบ่อกว่า “ถ้ามีรถไฟ รถตูก้ค็งไม่เกดิอบุตัเิหตุ 

หรอก” ไม่ใช่อย่างน้ันนะ เพราะทีจ่ริงแล้วมนักย็งัมปัีญหาอยู่  

ถ้าคนขับพฤติกรรมไม่ดี 

 ถ้าเกิดมีระบบราง ผมก็เช่ือว่า อนาคตคนตาย 

บนท้องถนนจากปีละ 20,000 คน ก็คงจะลดลง ผมว่าราง 

มันก็ปลอดภัยขึ้น และมันขนได้ทีละเยอะๆ แล้วก็มันไม่ได้ 

พึ่งคนขับ คนขับมันเป็นระบบอัตโนมัติ แต่รถตู้ข้ึนอยู่กับ 

คนที่ขับ รถตู้ 5,000 คัน ชีวิตก็ขึ้นกับ 5,000 คน ขณะที่ 

รถไฟมันข้ึนอยู่กับระบบที่เขาวางมาค่อนข้างสมบูรณ์กว่า  

แล้วปัจจัยเสี่ยงมันจะน้อยกว่ารถตู้ 

เทยีบกับเคร่ืองบินแล้ว รถไฟความเร็วสูงก็อาจจะ 
ไม่ได้ถูกกว่ามาก และไม่ได้เร็วเท่ารถเมล์ ดังนั้น  
ถ้ามกีารท�รถไฟความเรว็สูงจรงิ คดิว่าจะมอุีปสงค์ 
มากพอไหม
ถ้าเทียบค่าโดยสารเคร่ืองบินกับรถไฟความเร็วสูงมัน 

ต่างกันแน่นอน เพราะใช้คนละพลังงาน ขณะที่เคร่ืองบิน 

ใช้น�า้มัน รถไฟฟ้าความเร็วสงูใช้ไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสงู 

กับเครื่องบินก็จะแข่งขันกันอยู่ในบางระยะทาง ถ้าเราจะดู

ตัวอย่างของญี่ปุ่น ถ้าระยะทางประมาณ 0-500 กิโลเมตร 

รถไฟความเร็วสงูจะชนะ แต่ถ้าเกนิ 500 กโิลเมตร เคร่ืองบนิ 

เริ่มมีผลแล้ว แล้วเครื่องบิน ถ้าเกิดว่าขึ้นเร็ว ลงเร็ว ต้นทุน 

มันก็สูง เพราะว่ามันจะประหยัดก็ต่อเมื่อมันรักษาระดับ 

อยู่ที่ความสูงน้ันไปนานๆ แล้วก็ลง แต่ถ้าข้ึนปุ๊บลงปั๊บ  

ต้นทุนมันสูง เพราะฉะน้ันระยะทางสั้นๆ เคร่ืองบินมัน 

Q.

Q.

Q.

Q.
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ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไร เพราะฉะนั้นมันเป็น 2 โหมดที่เอามา

ผสมกันได้ 

 แล้วก็รถไฟเองก็มีเสน่ห์ของมัน คือมันหยุด

รายทาง เพราะฉะน้ันจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ ผมกผ่็าน 

อยุธยา สระบุรี นครสวรรค์ ซึ่งเคร่ืองบินหยุดไม่ได้นะ  

เคร่ืองบินไม่สามารถแวะตามจุดต่างๆ น้ีได้ เคร่ืองบิน 

กบ็นิข้ามหวัเราไป เหน็ได้ว่าท�าไมเชียงใหม่ถงึมเีศรษฐกจิ 

โตกว่าล�าปางเยอะ เพราะว่าล�าปางไม่มีสนามบิน ไม่มี 

จุดแวะ เชียงใหม่จึงโต แต่ล�าปางไม่โต เพราะฉะน้ัน 

ถ้ามีรถไฟความเร็วสูง ล�าปางก็มีโอกาสโตได้ ถ้าเกิด 

เรามีจุดสถานีให้คนหยุดลง เป็นจุดเช่ือมโยงได้ ฉะน้ัน

ถ้าถามเร่ืองค่าโดยสาร ผมคิดว่าส่วนหน่ึงก็อาจจะเป็น

เรื่องนโยบายรัฐ 

 รถไฟความเร็วสงูเอง หวัใจของมนัไม่ใช่ตวัรถไฟ 

แต่มันคือการพัฒนาเมืองบริเวณรอบสถานีรถไฟ ซึ่งอันนี ้

จะเป็นรายได้ที่มาช่วยสงเคราะห์ตัวเส้นทางด้วย ถ้าดู

อย่างญีปุ่น่ ค่าโดยสารจะเป็นแค่ 40 เปอร์เซน็ต์ของรายได้  

แล้วตรงอื่นมาจากการพัฒนาเมือง พัฒนาศูนย์การค้า

รอบสถานีรถไฟ บริบทน้ีต้องท�าคู่กันไป เพราะฉะน้ัน 

ผมว่าจริงๆ แล้ว ถ้ามองรถไฟความเร็วสูง มันเหมือนกับ 

เป็นเครื่องมือ แต่ถามว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ยังไง นี่คือ 

โจทย์ทีย่ากกว่า สร้างรถไฟความเร็วสงูไม่ยาก แต่จะสร้าง 

มูลค่าเพิ่มในแต่ละจังหวัดยังไง น่ีคือสิ่งที่ต้องคิดต้องท�า  

ซึ่งรัฐบาลเองก็อาจจะท�าไม่เป็นหรอก ต้องเอาเอกชน

มาช่วย ถ้าเกิดตรงน้ีมันสมบูรณ์ เร่ืองค่าใช้จ่ายก็ไม่ใช่

ประเด็นแล้ว 

ถ้าเทยีบกบักรงุเทพฯ ท�ไมขนส่งในต่างจงัหวดั
ถึงมีน้อย แล้วควรจะพัฒนาส่วนนี้อย่างไร 
ต่างจังหวัดอาจจะไม่ได้มีอุปสงค์มาก เพราะฉะน้ัน 

การพัฒนามันจะพัฒนาจากท้องถิ่น อย่างเชียงใหม่ก็จะ 

เริ่มจากสองแถวแดง ซึ่งแต่ก่อนเมืองเล็กมันก็ยังพอที่จะ 

ให้บริการในจังหวัดได้ หลังจากน้ันก็พยายามโตข้ึนมา 

ตามเมือง แต่มันก็อาจจะไม่มีเจ้าภาพจริงๆ ผมคิดว่า 

ถึงเวลาแล้วที่จังหวัดใหญ่ๆ จะต้องเริ่มคิดโจทย์ คิดทาง

แก้ปัญหาให้ตัวเอง ไม่ใช่ว่าเอาโมเดลจากกรุงเทพฯ ไป 

ผมคิดว่าปัญหาอีกอันหน่ึงคือ เรามองแบบรวมศูนย์จาก

ส่วนกลาง แล้วส่วนกลางเอากรอบไปยัดใส่จังหวัด เช่น 

ส่วนกลางเป็นคนคิดว่าควรจะมีรถไฟฟ้า มีอะไร แต่ว่า

สดุท้าย จงัหวดัต้องคดิเองว่าจงัหวดัเราต้องการอะไร แล้ว 

จะปรับอะไร เพราะถ้าเกิดจังหวัดไม่ร่วมมือก็แก้ปัญหา 

ไม่ได้หรอก เพราะโจทย์ต้องมาจากจงัหวดั โดยให้รัฐบาล  

ส่วนกลางช่วยในแง่ของการลงทุนบางส่วน และให้แต่ละ

จังหวัดคิดเอง 

 ผมคิดว่าโมเดลที่ดีคือโมเดลขอนแก่นตอนน้ี  

ทีม่บีริษทัขอนแก่นพฒันาเมอืง ทีเ่ขาคดิจะท�ารถรางไฟฟ้า 

ในเมือง แล้วรัฐก็เป็นผู้มีส่วนร่วม แต่คิดว่าถ้าให้เอกชน

เป็นผู้น�าก็ไม่เลว เพราะว่าเขาเข้าใจโจทย์ เข้าใจปัญหา 

แล้วก็สามารถหาแนวร่วมให้จังหวัดได้ดี เพราะฉะน้ัน 

ผมคดิว่า จ�าเป็นในหลายจังหวดั ไม่ว่าจะเป็นในขอนแก่น 

เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต ที่ควรท�าขนส่งมวลชน แต่ว่า 

เจ้าภาพเองคงต้องคยุกบัท้องถิน่เยอะๆ ไม่ใช่ว่าส่วนกลาง 

เอาวธิแีก้ปญัหาไปใหเ้ขา เพราะว่าเราไม่เข้าใจปญัหาเขา 

หรอก ก็คงต้องร่วมมือกัน งบประมาณบางส่วนมาจาก 

ส่วนกลางได้ แต่ว่าบางอย่างกต้็องใช้จากท้องถิน่น่ันแหละ  

ผมว่ากด็ ีเรากต้็องเร่ิมคดิแล้ว ไม่อย่างน้ันสดุท้ายแล้วกจ็ะ 

เละเหมือนกรุงเทพฯ นั่นแหละ ถ้าเกิดเราปล่อยต่อไป

ถ้าหากให้คนจนข้ึนรถไฟฟ้าฟรีจะช่วยลดปัญหา
ความไม่เท่าเทียมได้จริงหรือไม่
คิดว่าได้ คนจนก็คงสะดวกขึ้น แต่ถามว่ามันตอบโจทย์ 

จริงหรือเปล่า เราก็คงต้องดูให้ดีเหมือนกัน ถามว่าคนที่ 

มีรายได้น้อย น้อยคนนักที่จะได้อยู่ใกล้สถานี หรือจะมี 

รายได้พอที่จะมาซ้ือคอนโดอยู่แถวรอบสถานี คนจนเอง 

ต้องเดนิทางมาทีส่ถานีรถไฟฟ้าก่อน ถงึจะข้ึนรถไฟฟ้าได้  

มันก็เป็นแนวคิดเร่ิมต้นที่ดี แต่ว่ามันก็คงมีอุปสรรคอยู ่

หลายอย่าง เพราะสุดท้ายแล้ว คนที่จ่ายก็คือรัฐนะ  

เพราะว่าไม่ใช่ข้ึนฟรี สุดท้ายแล้วทุกอย่างมีสัมปทาน 

บริษัทเอกชน เพราะฉะนั้นการให้เขาขึ้นฟรี รัฐก็คงต้อง 

ไปจ่ายเงินแทนคนกลุ่มน้ี จริงๆ แล้วต้องคิดให้ดีว่า  

เงินที่จะเอามาสงเคราะห์ตรงน้ี เราไปท�ารถเมล์ให้ด ี

ดกีว่าไหม แน่อนว่าการข้ึนรถไฟฟ้าฟรีน้ันไม่ใช่ฟรี รัฐต้อง

เป็นคนจ่ายแทน รัฐต้องเป็นคนจ่ายให้สัมปทานหรือจ่าย

โดยวิธีทางใดสกัวธีิ เพราะฉะน้ันถามว่าปริมาณเงนิทีจ่่าย

ตรงน้ีมันคุ้มไหม เงินที่เท่ากันตรงน้ีน�าไปพัฒนารถเมล์

แล้วบริการจนคนได้เยอะกว่าดีไหม ต้องคิดโจทย์นี้ให้ดี 

 แล้วปัจจุบันเอง เวลาเราน่ังรถไฟฟ้า อย่างผม 

ก็น่ังรถไฟฟ้าใต้ดินทุกวัน ตอนเช้าก็แน่นเอี้ยดแล้วนะ  

ต้องถามว่ามันมีอุปทานเพียงที่เราจะน�าคนจ�านวนมาก 

เข้ามาในระบบนีห้รือไม่ เพราะรถไฟฟ้าใต้ดนิอะไรพวกน้ี 

มันขยายความจยุาก ขณะทีร่ถเมล์ขยายง่าย เรากแ็ค่เพิม่

รถเมล์เข้าไป เพราะฉะน้ันก็คงต้องดูให้ดีว่า ถ้าหากดึง 

คนเข้ามาในระบบจ�านวนมาก จะคิดเป็นเท่าไร ต้องคิด 

ให้ดีในแง่ต้นทุนการท�า แล้วเป็นวิธีที่คุ้มที่สุดหรือไม่ 

 อีกอย่างที่ผมสงสัยคือ เราวัดคนจนยังไง อันนี ้

ไม่ง่ายนะ วัดความมีน่ะวัดง่าย วัดครอบครัวมีรายได้

เท่าไร จ่ายภาษเีท่าไร แต่วดัความไม่มีน่ะวดัยงัไง เราเคย

วดัหรือเปล่า ถ้าเกดิว่าวดัผดิ มนักจ็ะมกีลุม่ทีไ่ด้ประโยชน์

โดยไม่ได้จนจริง ถูกหรือเปล่า ดังนั้น ค�าว่า ‘คนจน’ เนี่ย 

จะแบ่งยังไง ดูอย่างรถเมล์ฟรี เราไม่ได้ท�ารถเมล์ฟรี 

เพื่อคนจนนะ เศรษฐีร้อยล้านก็ขึ้นรถเมล์ฟรีได้ เพราะ

เราไม่สามารถจะแยกได้ว่าคนไหนคือคนจน คนไหนคือ

คนที่ไม่จน ผมว่าไม่ใช่ง่าย เพราะฉะน้ันการแยกต้อง 

ดูให้ดีว่าคนไหนคนจน แล้วจะดูยังไง แล้วบัตรคนจน 

Q.

Q.



43

RE
AD

 M
E

จะไปให้คนรวยใช้ได้ไหม คงจะมีเร่ืองซับซ้อนในแง่ของ 

การปฏิบัติอีก ก็คงต้องคิดให้ดี 

ถ้าเราสามารถปรบัระบบขนส่งสาธารณะทัง้หมดได้ 
จะช่วยแก้ปัญหาเรือ่งความเท่าเทยีมได้อย่างไรบ้าง
ความหมายของความเท่าเทียมคืออะไร ความเท่าเทียม 

ในความหมายของผมคอื ความยตุธิรรมในการเข้าถงึโอกาส  

มันก็มีหลายมิตินะ ทั้งการศึกษา การรักษาพยาบาล  

การคมนาคม ที่อยู่อาศัย จริงๆ แล้วมันก็เป็นแค่หน่ึงใน 

องค์ประกอบ แต่ถ้าการคมนาคมดีขึ้น ผมว่ามันก็จะช่วย

เรื่องความเหลื่อมล�้า แต่ก็คงไม่ตอบโจทย์ทั้งหมด ยังมี

มิติอื่นอีกเยอะที่ต้องพัฒนาไปด้วยกัน ผมว่าอย่างน้อย 

ถ้าเราคืนเวลาในการเดินทางให้กับทุกคนอย่างน้อยวันละ  

2 ชั่วโมง ให้เขามีเวลาอยู่กับครอบครัว ดูแลลูกได้มากขึ้น  

ท�ามาหากิน มีเวลาออกไปท�าอย่างอื่น ผมว่าผลผลิตมันจะ

สูงข้ึน ปัญหาสังคมจะน้อยลง มีหลายมิติที่มันจะดีข้ึนได ้ 

มันคงไม่ใช่ค�าตอบทั้งหมดเรื่องความเหลื่อมล�้า แต่ว่าก็คง

เป็นจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งที่ควรจะเริ่ม

 มีตัวเลขที่น่าสนใจอันหน่ึงนะว่า เมืองที่มีปัญหา

ความเหลือ่มล�า้สงูสดุมกัจะเป็นเมอืงทีม่ปัีญหารถตดิ ก็จะมี 

พวกเม็กซิโกซิตี้ กรุงเทพฯ ริโอเดจาเนโร มันก็สัมพันธ์กัน

ในระดบัหน่ึง ระหว่างความไม่เท่าเทยีมกนักบัปัญหารถติด  

แสดงว่ามนัคอืสิง่ทีส่ะท้อนกนัอยูว่่า พอไม่เท่าเทยีมกนัแล้ว 

คนรวยมีโอกาสมากกว่าคนจน ก็ท�าให้เกิดปัญหารถติด  

เพราะปัญหารถตดิเกดิจากการทีเ่ราไม่มีระบบสาธารณะทีด่ี  

เราเน้นรถส่วนตัว ฉะน้ันถ้าเราสามารถต้ังเป้าว่าให้ทุกคน 

ในกรุงเทพฯ สามารถเดินทางมาท�างานได้ภายใน 45 นาที 

แล้วทกุคนท�าได้อย่างน้ันจริงๆ มรีะบบอย่างน้ันจริงๆ ผมว่า 

คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้น ก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาอื่นได้ แต่มัน 

กไ็ม่ใช่ค�าตอบสดุท้ายหรอก ต้องมอีย่างอืน่ประกอบกนัด้วย

  

Q.
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พื้นที่แถบบริเวณโรงพยาบาลศิริราชและวังหลังมักเต็ม 

ไปด้วยผู ้คนมากมายที่แวะเวียนผ่านไปมาตลอดทั้งวัน  

แต่จะมสีกักีค่นทีรู้่ว่า ภายในพืน้ทีเ่หล่าน้ีมพีพิธิภัณฑ์ซ่อนอยู่ 

ถงึ 7 แห่ง เรียกรวมกนัว่า ‘พพิธิภัณฑ์ศริิราช’ เกือบทัง้หมด

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้ทางการแพทย์ เช่น พิพิธภัณฑ์

พยาธิวิทยาเอลลิส, พิพิธภัณฑ์นิติวิทยาศาสตร์ สงกรานต์ 

นิยมเสน, พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา และพิพิธภัณฑ์กายวิภาค 

คองดอน 

 แต่ในบริเวณน้ีที่อุดมไปด้วยพิพิธภัณฑ์ทางการ

แพทย์น้ันก็ยังมีตึกสวยๆ ตั้งอยู่ที่ท่าเรือรถไฟ ริมแม่น�้า

เจ้าพระยา ที่จะพาทุกคนไปรู้จักประวัติศาสตร์ของพื้นที่

ริมบางกอกน้อยแห่งน้ี ผ่านพพิธิภณัฑ์ทีมี่ช่ือว่า ‘พพิธิภณัฑ์

ศิริราชพิมุขสถาน’

  สถานทีต้ั่งแห่งน้ีเดมิเป็นอาคารสถานีรถไฟธนบรีุ 

ปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์ของ

พื้นที่ปากคลองบางกอกน้อย-วังหลัง ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี

จนถึงปัจจุบัน ประวัติของศิริราช การแพทย์ไทย รวมถึง 

การสร้างทางรถไฟสายใต้และวิถีชีวิตชุมชนบางกอกน้อย

 ไฮไลต์อีกจุดหน่ึงที่น่าสนใจของพิพิธภัณฑ์แห่งน้ี 

คือก้อนอิฐที่เรียงรายอยู่ระหว่างพิพิธภัณฑ์กับโรงพยาบาล

ศริิราชปิยมหาราชการุณย์ หรือทีเ่รียกว่าส่วน ‘ฐานป้อม’ ซึง่ 

มีป้ายพระราชด�ารัสวางอยู่ไม่ไกลนัก

“โบราณสถานนั้น เป็นเกียรติของชาติ อิฐเก่าๆ แผ่นเดียว 
ก็มีค่า ควรจะช่วยกันรักษาไว้ ถ้าเราขาดสุโขทัย อยุธยา และ
กรุงเทพฯ แล้ว ประเทศไทยก็ไม่มีความหมาย”
 

พิพิธภัณฑ์
ศิริราชพิมุขสถาน

ประวัติศาสตร์
บนก้อนอิฐ

พระราชด�ารัส	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ในวโรกาสที่เสด็จประพาสเมืองเก่าอยุธยา	

เมื่อพุทธศักราช	2506
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ก้อนอิฐเหล่าน้ีคือส่วนหน่ึงที่เป็นฐานป้อมของพระราชวัง

หลังตั้งแต่สมัยอดีต ดูเผินๆ เหมือนเป็นโบราณวัตถุที ่

จัดแสดงไว้เพื่อเป็นเคร่ืองยืนยันว่า พระราชวังหลังเคยต้ัง 

อยู่ที่บริเวณน้ี แต่จริงๆ แล้ว ก้อนอิฐหน่ึงก้อนมีเร่ืองราว

ประวัติศาสตร์มากมายบรรจุอยู่ในน้ัน เร่ิมต้ังแต่ส่วนผสม 

ของอิฐที่มีการใช้แกลบเป็นเป็นส่วนมาก วิธีการเรียงอิฐ 

ซึ่งแตกต่างกันระหว่างตัวก�าแพงของฐานและพื้นทางเดิน

รอบนอก

 นอกจากคณุสมบตัทิางกายภาพประจ�าก้อนอฐิแล้ว 

ก้อนอิฐที่เรียงรายเหล่าน้ียังท�าให้เราเห็นสภาพชีวิต ความ

เป็นอยู ่และสภาพสงัคมในสมยัน้ัน สะท้อนผ่านรอยเท้าของ 

เดก็และรอยเท้าสนัุขว่าบริเวณน้ีเคยเป็นป้อมพระราชวงัหลงั 

ทีเ่ป็นป้อมปราการส�าคญัในการปกป้องกรุงธนบรีุด้านเหนือ 

มาก่อน ช่างอฐิสมยัน้ันคงจะน่ังท�างานอยูใ่กล้บ้านเรือนหรือ 

ชุมชน มีครอบครัวและสัตว์เลี้ยงวิ่งเล่นอยู่ในบริเวณน้ัน  

เห็นภาพสังคมที่อบอุ่น ร่มเย็น ท�าให้มองเลยไปถึงว่า 

เจ้าของวังแห่งน้ีปกครองบ่าวไพร่ผู้คนด้วยความเมตตา  

ให้ได้รับความผาสุก แม้ในยามที่ยังต้องเตรียมการป้องกัน

พระนครจากข้าศึกก็ตาม

 ก้อนอฐิก้อนน้ีเป็นเพยีงหน่ึงในก้อนอฐิจ�านวนมาก

ทีเ่รียงร้อยรวมกนัเป็นพืน้ทางเดนิรอบป้อมและก�าแพงป้อม

อนัใหญ่โต เช่นเดยีวกนักบัส่วนจดัแสดงฐานป้อมทีเ่ป็นเพยีง 

ส่วนหน่ึงจากทั้งหมดกว่า 20 ส่วนในพิพิธภัณฑ์ ที่ยังมี 

เร่ืองราวประวัติศาสตร์อีกมากมายให้ค้นหา ไม่ว่าจะเป็น 

 ศริิราชพมิขุมงคลเขต-เร่ืองราวของพระราชประวตัิ

กรมพระราชวงับวรสถานพมิขุทีน่�าเสนอผ่านจติรกรรมไทย 

อันวิจิตร สอดผสานกับการใช้ท�านองเสนาะและแสงส ี

ในการเล่าเร่ือง ท�าให้เราสามารถเรียนรู้พระราชประวติัของ

พระองค์ภายในผลงานชิ้นเดียว

 คมนาคมบรรหาร-ภาพยนตร์ 4 มติ ิจดัเตม็ทัง้แสง 

สี เสียง ลมพายุ ที่จะน�าทุกคนเข้าไปในโลกประวัติศาสตร์ 

ของสถานีรถไฟธนบุรี อยู่ท่ามกลางสมรภูมิรบที่มีระเบิด 

อยู่ตรงหน้าและสัมผัสบรรยากาศการเดินทางโดยรถไฟ 

ครั้งแรกๆ ของไทยที่สมจริง

 

 ศริิราชบรุาณปวตัติ-์ไฮไลต์อกีจดุหน่ึงทีพ่ลาดไม่ได้ 

คือประวัติของศิริราชและการแพทย์ไทย ทั้งการจัดแสดง

ประวัติของโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทย การเรียน 

การสอนของแพทย์แต่ละช้ันปีตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

การน�าสิง่ของและจ�าลองสถานทีเ่กีย่วกบัการเรียนการสอน

ของแพทย์มาให้ทุกคนได้ชม ไม่ว่าจะเป็นห้องผ่าตัด หรือ

การจัดแสดง ‘อาจารย์ใหญ่’ ของเหล่านักศึกษาแพทย์  

นอกจากน้ียงัมกีารให้ความรู้เก่ียวกบัร่างกายมนุษย์ น�าเสนอ 

ผ่านหุ่นจ�าลองที่มีแสงสีฉายให้เห็นอวัยวะภายใน รวมถึง 

ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเบื้องต้นและการแพทย์แผนไทย

อีกด้วย 

 นิวาสศิรินาเวศ-พื้นที่จัดแสดงถูกจัดให้เหมือน 

โกดังไม้ขนาดใหญ่ เมื่อเข้ามาจะเห็นเรือโบราณขนาดยักษ์ 

คับโกดัง ซึ่งเป็นสิ่งที่ขุดค้นพบขณะส�ารวจทางโบราณคดี 

แถมยงัมกีารให้ความรู้เกีย่วกบัเรือในสมยัก่อน อกีฟากหน่ึง 

ของโกดังถูกเปลี่ยนให้เป็นบรรยากาศของวิถีชีวิตชุมชน 

ริมคลองบางกอกน้อย จ�าลองความเป็นอยู่ที่ผสมผสาน 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างลงตัว พร้อมกับ 

มีงานศิลปะและภูมิป ัญญาอันน่าต่ืนตาต่ืนใจมาเป็น 

จุดดึงดูดความสนใจอีกจุดหนึ่งของส่วนจัดแสดงทั้งหมด 

 พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน รอให้ทุกคนเข้าไป

สัมผัสและเรียนรู้ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่ประทับตรา

อยู่บนก้อนอิฐและในทุกอณูของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้  

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน
วันเปิดท�าการ:	วันพุธ	-	วันอาทิตย์
เวลาเปิดท�าการ	:	10.00	-	17.00	น.
ที่ตั้ง:	ภายในบริเวณโรงพยาบาลศิริราช	
เลขที่	2	ถนนวังหลัง	แขวงศิริราช	เขตบางกอกน้อย	กรุงเทพฯ
www.sirirajmuseum.com
www.facebook.com/siriraj.museum
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พิลึก พิลั่น...

 โมงยามก่อนถึงย�่าค�่า ก่อนเสียงเรไรบรรจงกร้ิวร่ิวร้อง ก่อนลมฤดูร้อนหอบตัวเองข้ามไปยังสนามบริเวณ 

ด้านหลังบ้านเดี่ยวทรงต�่า ชายหนุ่มสองคนก�าลังน่ังกินข้าวกันอยู่บนระเบียงบ้าน รอบนอกคือป่ารกชัฏทมิฬมืด  

ร้ัวหนามเหลก็แหลมแข็งตัง้กัน้ไว้ระหว่างป่ากบัสนามหลงับ้าน แม้ตวัป่าใหญ่จะมสีดี�าแปลกแปร่งคล�า้คล้ายถกูไฟคลอก 

แต่เสียงลมหายใจของเหล่าบรรดาต้นไม้ยังคงดังอย่างแผ่วเบา เอื่อยช้า สม�่าเสมอ

 ไม่ต่างอะไรกับหัวข้อเรื่องที่เป๊กกับอ๋องสนทนากันอยู่

 บรรยากาศรอบตัวทั้งคู่เคร่งขรึม จริงจัง บีบคั้นหัวใจ จิตใจของอ๋องต้องทุกข์ทรมานด้วยการถูกบอกเลิก 

จากหญงิสาวอนัเป็นทีรั่ก เขาน่ังร้องห่มร้องไห้ น�า้ตาหลัง่ไหลเป็นสายธารา ส่วนทางด้านเป๊ก เพือ่นผูจ้�าเป็นต้องรองรับ

มวลอารมณ์เศร้าของอ๋องอย่างหลีกเลี่ยงมิได้น้ัน เกิดอาการสมาธิว่อกแว่กไม่เป็นหน่ึงเดียวเช่นกัน ใจหน่ึงคะนึงว่า 

ไส้กรอกเยอรมนัทีต่นก�าลงัป้ิงอยูน่ัน้จะสกุทนัอาหารม้ือเย็นนีห้รือไม่ และอกีใจหน่ึงกภ็าวนาให้เพือ่นหยดุโอดครวญเสยีที

 ตอนนี้ชีวิตทั้งคู่ต่างก็มีทั้ง (รอ) สุก ทั้งทุกข์ ปนกันไป

 ตัวแม่สาวงามคนนั้นมีหน้าตาเช่นไร ตัวเป๊กเองไม่อาจทราบได้ จ�าได้ว่าอ๋องเคยพรรณนาไว้ครั้งหรือสองครั้ง

ในอดีต ทว่าตัวเป๊กเองครั้งนั้นไม่ได้ตั้งใจฟัง แต่พอจับเค้าลางได้ว่าเจ้าหล่อนคงมีสัญชาติไทยเชื้อสายจีน ท�าให้เป๊ก

ทึกทักต่อเอาเองว่าสุภาพสตรีที่อ๋องหลงรักคงหน้าตาเหมือนหมวยตาตี่ตามพิมพ์นิยมสมัยนี้เป็นแม่นมั่น

 “เกลอเอ๋ย เหตุใดจิตใจข้านั้น มีมีดสั้นนับร้อยหมื่นร้อยพันมาปักกลางดวงใจไม่หยุดไม่หย่อน” อ๋องเอ่ยถาม

 “นั่นเป็นเรื่องปกติของคนอกหัก” เป๊กเอ่ยตอบ

 อพิโธ่ เจ้าอ๋องที่น่าสงสาร เขาเปล่งเสียงร�าพันก่นด่าซ�้าแล้วซ�้าเล่า เอาน้ิวช้ีฟ้าก็แล้ว บ่นว่าพื้นดินก็แล้ว  

ถ้อยค�าที่หลุดออกมามีรูปวลีบ้าง มีรูปบทกลอนบ้าง “อ้ายเรานี่แหละที่ไม่เคยเข้าไปอยู่ในสายตา... น่าโมโหใช่ไหมล่ะ  

เหมือนกับเธอนั่นแหละที่ไม่เคยรู้จักตัวเองเลย เธอมันคนใจร้าย เธอมันผู้หญิงใจบาป เข้ามาท�าให้ข้ารักแล้วก็บอกให้ 

ข้าลืม ข้าจะลืมลงได้เสียอย่างไรเล่า ในเมื่อหากข้าลืม ข้าก็ต้องเจ็บ เช่นนั้นข้าต้องแบกรับความทรงจ�าที่หนักอึ้ง 

ของข้าพเจ้าเอาไว้เอง ตราบเท่าที่ข้ายังมีเรี่ยวแรง ข้าจะคงแบกความทรงจ�าพวกนั้นไปจนกว่าข้าจะสิ้นลมหายใจ”

 คร้ันกล่าวเสร็จสิ้น อ๋องก็เสพน�้าเมาเสมือนเป็นยาสมานหัวใจอันแหลกสลายให้กลับมาสมบูรณ์เช่นเดิม  

(ในระหว่างนั้นเป๊กก็ถือวิสาสะกินไส้กรอกไปพลาง ประกอบกับฟังอ๋องไปพลาง)

 จู่ๆ เสียงของความสิ้นหวังที่บาดลึกสั่นสะท้านใจดังก้องข้ึน แม้ว่าเสียงร้องของอ๋องจะเหมือนผู้ตกหล่น 

ในห้วงภวังค์คนโศกเศร้าทั่วๆ ไป แต่เสียงร้องของเขากลับสร้างแรงกระเพื่อมขนาดใหญ่ราวฟ้าถล่มโลกทลายได้อย่าง

น่าอัศจรรย์ แต่ละค�าที่เขาเปล่ง เสียงของเขาสั่นเครือ 

 สั่นจนพื้นดินสั่นไหวและท�าให้ไส้กรอกเยอรมันที่เป๊กย่างอยู่ตกหล่นจากเตา 

 มันกลิ้งหลุนๆ หล่นลงบนหน้าระเบียงบ้าน พลาดตกบนสนามหญ้าและแน่นิ่งสนิทตรงนั้น ไม่ขยับไปไหนอีก

 หมาตัวหนึ่งกระโดดข้ามรั้วและวิ่งเร็วรี่เข้ามาหาไส้กรอกที่ตกอยู่ 

 เจ้าหมาสีด�าขนปุกปุย

 เจ้าหมาที่มีขาเพียงแค่สามขา

 ไอ้เป๊กเห็นก่อน สายตาจ้องเขม็งขึงไปยังอ้ายหมาด�าสลับกันกับไส้กรอกเยอรมัน (ที่ตอนน้ีมีรอยแหว่ง 

อันเน่ืองจากการถูกกัดไปบางส่วน) สีหน้าเป๊กสุดแสนกระวนกระวายใจ “เคราะห์ซ�้ากรรมซัดอะไรเช่นนี้ ข้าพเจ้า 

ไม่มบีญุทีจ่ะสามารถทานอาหารมือ้น้ีได้อย่างเป็นสขุกันเชียวหรือ” เป๊กคดิในใจ พร้อมหนัไปสะกดิเรียกเพือ่นให้มาชม

สิ่งที่น่าประหลาดใจนี้ “เอ็ง... ข้าคิดว่าข้าพบตัวประหลาดเข้าให้แล้ว”

เรื่อง : พชรกฤษณ์ โตอิ้ม
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 อ๋องหันกลับมาด้วยใบหน้าบูดเบี้ยว “นี่! อ้ายบ้า ตัวประหลาดอะไรกัน อีลูกช่างเพ้อเจ้อ เพราะเอ็งไม่อยาก

จะฟังเรื่องของข้าแล้วใช่ไหมล่ะ เอ็งถึงกล้าล้อเลียนความรู้สึกของคนที่ก�าลังเจ็บปวดอยู่แบบนี้ ใช่สิ! ตลกมากนักสิ”  

อ๋องกล่าวอย่างเดือดดาล จากนั้นเขาก็เปลี่ยนไปร้องไห้โฮ พร้อมตัดขาดการสื่อสารทุกสรรพสิ่งโดยรอบ

 ทิ้งเป๊กเผชิญหน้ากับหมาด�าตามล�าพัง

 เป๊กจึงตัดสินใจตะโกนถาม “อ้ายหมา! เอ็งมาจากไหน”

 “โอ... เรื่องช่างเศร้าเหลือเกินนะ... นายนะ...” มันพูดโพล่งขึ้นมา 

 เป๊กตกใจมาก เขาไม่เคยเจอหมาพูดภาษาคนได้มาก่อนในชีวิต

 “โอ้เกลอเอ๋ย... ในเวลาย�่าค�่าแห่งนี้ เวลาเดียวกันซ�้าแล้วซ�้าเล่าของทุกๆ วันแบบนี้ ฉันจักต้องเดินทางย้อน

แกนหมุนของโลก ฉันจ�าเป็นต้องเดินทาง ฉันจักต้องด�ารงอยู่ในห้วงเวลาเช่นนี้ นี่คือเวลาของฉัน นี่เป็นความทรงจ�า 

ของฉนั เวลาอนังดงามทีส่ดุในช่วงชีวติของฉนัจะพานพบ นายผูใ้จบญุเอ๋ย ท่านคงสงัเกตเหน็ ล�าพงัฉนัมีเพยีงแค่สามขา

ก็ล�าบากมากล้นอยู่แล้ว ไฉนจึงไม่แบ่งปันอาหารมื้อนี้ให้แก่ฉันบ้าง เพื่อมอบพลังให้ฉันมีแรงเดินทางต่อได้สะดวกขึ้น”

 เป๊กตกหล่นในปรัชญาหมาสีด�า 

 สับสน งงงวย ปวดกบาล 

 หมาขนด�าปุกปุยอธิบายต่อว่า “ฉันไม่ได้อยากจะรบกวนนาย ฉันเพียงแต่อ้อนวอน สมัยนี้หมาทุกตัวล้วน

เก่ียวพันกับความขาดพร่องไปโดยปริยาย จนบางพวกสาปแช่งธรรมชาติว่า เหตุใดจึงต้องสร้างหมาขาเพียงสี่ขา 

เป็นบรรทัดฐานหลัก ไยเล่าจึงไม่มีหมาที่สมบูรณ์พร้อมด้วยองค์ประกอบลักษณะสามขาขึ้นมาทัดเทียมกัน”

 มันหันไปมองไอ้อ๋องอย่างเห็นอกเห็นใจ

 “เพือ่นของนายต้องไม่เคยขาดพร่องตามรูปธรรมมาก่อน ฉนัดอูอก ณ ขณะน้ี ทัง้เขากบัฉนั พวกเราไม่ต่างกนั” 

 เมื่อสิ้นเสียงค�ากล่าว หมาด�ากับไส้กรอกเยอรมันก็ค่อยๆ เลือนหาย 

 โลกหมุนผ่านไปเร็วเท่าใดไม่อาจรู้ หากแต่ภาพฝันของอ้ายเป๊กยังชัดเจนด้วยเสียงยังกังวานก้อง ค�าพูด 

ของเจ้าหมาสีด�าสามขาเปรียบชัดดั่งค�าร้องที่สะท้อนผ่านไปมาในหัว ไร้ทรวดทรง ไร้รูปร่าง เป๊กรู้สึกโดดเดี่ยว 

กับความพิสดารที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อครู่ จ�าได้ว่า แววตาหมาสีด�าแสนอุกอาจน่ากลัว เป๊กรู้ความรู้สึกตัวเองดี รู้ด้วยซ�้า

ว่าแววตาของอ้ายหมาด�าสามารถขุดค้นส่วนทีถ่กูจองจ�าไว้เข้ามาผนวกกบัอารมณ์ขึงเค้นรุนแรงออกมาจากข้างในตนได้  

แรงปริศนาประเภทหน่ึงที่ไม่สามารถแยกออกได้เลยว่ากาลใดมันอยู่ กาลใดมันหายไป แม้ในใจจะยังรู้สึกค้างคา  

แต่เป๊กก็เร่ิมยอมรับการจากไปของไส้กรอกเยอรมันช้ินน้ันโดยดุษณี หากเทียบได้กับการแลกให้เจ้าหมาด�าจากไป  

แค่นั้นมันก็คุ้มค่าพอแล้ว

 เป๊กใจโล่ง ค่อยๆ หันหลังไปมองอ๋อง

 เขาเลิกร้องไห้แล้ว 

 หากแต่อ๋องมีขาที่สามงอกขึ้นมาแทน
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Vaporetto, อิตาลี 
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

เวนิสเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กเกาะน้อยถึง 117 เกาะ 

มีล�าคลองเป็นสายใหญ่สายย่อยเป็นตัวคั่น และมีสะพาน 

เชื่อมเกาะแต่ละเกาะเข้าด้วยกัน เงื่อนไขทางภูมิประเทศ

ของเวนิสท�าให้เมอืงแห่งน้ีไม่สามารถสร้างรถไฟฟ้าใต้ดนิ

หรือรถไฟฟ้าได้อย่างเมืองอื่นๆ ดังน้ัน เวนิสจึงต้องใช้

ล�าคลองซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักที่บรรพบุรุษ

ของตนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขณะเดียวกันก็ไม่ลืม

จดัระบบระเบยีบและสร้างความน่าเช่ือถอืให้กบัระบบการ

ขนส่งหลักที่ทุกคนในเมืองจะต้องพึ่งพา 

 Vaporetto ซึ่งเป็นเรือขนส่งมวลชนของเวนิส 

จึงวางเส้นทางการให้บริการมากถึง 19 สาย โดยให้

บริการทั้งภายในตัวเมืองเวนิสเอง และมีเที่ยวเรือรับส่ง

เกาะใกล้ๆ คือ Murano และ Lido แต่แน่นอนว่าความถี่

ของเรือในแต่ละสายก็อาจจะไม่เท่ากัน หากเส้นคลอง 

สายหลักก็จะมาทุกๆ 20 นาที ในขณะที่คลองสายย่อย 

บางสาย อาจจะเปิดให้บริการเฉพาะในช่วงฤดรู้อนเท่าน้ัน 

แต่ทีถู่กใจผูใ้ช้บริการเหนือสิง่อืน่ใด กค็อืสายบริการเหล่าน้ี  

เปิดให้บรกิาร 24 ชั่วโมง! นอกจากนี ้Vaporetto ยังมีเรอื 

แบบที่เป็น Water taxi ให้บริการผู้โดยสารโบกเรียกไป

ยังจุดหมายได้เหมือนแท็กซี่บนท้องถนน เรียกได้ว่าเป็น

ระบบขนส่งทางเรือที่พยายามท�าหน้าที่ทดแทนระบบราง

และถนนที่หายไปอย่างสุดความสามารถเลยทีเดียว 

เรื่อง: นลิน สินธุประมา เรือโดยสารจากแดนไกล: 
การเดินทางทางน�้าที่ไม่เคยหยุดไหล 
ในบรรดาขนส่งมวลชนทั้งหมดของกรุงเทพฯ การโดยสารทาง  
‘เรือ’ เป็นหนึง่ในวิธกีารเดินทีผู้่โดยสารพอจะกะเกณฑ์เวลาได้บ้าง 
ว่าหากวันนีค้ดิจะโดยสารทางเรือ ควรจะเผ่ือเวลาเท่าใดจึงจะไปถึง 
ที่หมายตามเวลานัด จริงอยู่ว่าเรืออาจจะมีรอบไม่ถี่เท่ารถไฟฟ้า  
เร่งความเร็วมากก็ไม่ได้ เส้นทางก็จ�กัด แต่อย่างน้อยเรือก็มี 
เส้นทางน�้าอันกว้างขวางเป็นของตัวเอง ไม่ต้องไปรถติดกับใคร 
บนท้องถนน ไม่ว่าอย่างไรกต็าม เรอืบ้านเรากย็งัมข้ีอด้อยไม่น้อย 
ที่ต้องพัฒนา 
 Read Me จึงอยากพาผู้อ่านไปส�รวจระบบเรือโดยสาร
ของประเทศอื่นกันว่าเขามีวิธีบริหารจัดการอย่างไร

Voguéo, ฝรั่งเศส 
รื้อฟื้นของเก่ามาใช้ใหม่

ปารีสเป็นเมืองในฝันของนักท่องเที่ยวหลายๆ คน และใครๆ ก็คงอยากจะมี

โอกาสได้ล่องเรือชมแม่น�้าแซนสักครั้ง ดังนั้น ปารีสจึงมีบริษัทเรือที่ให้บริการ

พานักท่องเที่ยวเที่ยวชมแม่น�้าแซนอยู่แล้ว แต่ระบบขนส่งทางเรือที่ว่าน้ัน 

ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยไม่ได้ตอบโจทย์คนท�างานในปารีสนัก  

ในอีกมุมหน่ึงที่ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยว ปารีสก็ยังคงเป็นเมืองที่มีคนเดินทาง

เข้าออกระหว่างชานเมืองและตัวเมืองเพื่อไปท�างานและธุรกิจต่างๆ เช่นกัน 

Vogueo เป็นระบบขนส่งสาธารณะที่ถูกออกแบบมาเพื่อกลุ่มคนท�างานที ่

ต้องการใช้เรือเพียงเพื่อพาตัวเองจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งโดยเฉพาะ

 ความจริงแล้ว ฝร่ังเศสเคยมีระบบขนส่งทางเรือมาแล้วเน่ินนาน 

ก่อนหน้านี้ เมื่อปี 1837 แต่ต้องเลิกกิจการไปเมื่อปี 1934 เพราะไม่สามารถ 

แข่งขันกับระบบรางที่มาแรงแซงโค้งในยุคน้ันได้ กระทั่งในปี 2007 จึงเร่ิม

มีการน�าเส้นทางเรือเก่ากลับมาใช้อีกคร้ัง โดยใช้ช่ือระบบขนส่งทางเรือน้ีว่า  

Vogueo แต่น่าเสยีดายทีร่ะบบขนส่งสาธารณะดงักล่าวได้ทดลองใช้อยูจ่นถึง 

ปี 2011 เท่าน้ัน และยังไม่มีความคืบหน้าว่าจะได้กลับมาเปิดให้บริการอีก 

หรือไม่อย่างไร กระนัน้โมเดลการน�าทางคมนาคมทางน�า้สายเก่ากลบัมาใช้ใหม่  

ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

VAPORETTO

VOGUÉO
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เรือโดยสารจากแดนไกล: 
การเดินทางทางน�้าที่ไม่เคยหยุดไหล 

Waterbus, เนเธอร์แลนด์ 
เรือโดยสารเพื่อผู้โดยสาร

Waterbus เป็นระบบขนส่งทางเรือทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศเนเธอร์แลนด์ เช่ือมต่อ

การเดินทางในตัวเมืองร็อทเทอร์ดัมกับย่านชานเมือง โดยมีเส้นทางการเดินเรือ

ที่แตกต่างกันถึง 8 สาย โดยเหตุผลที่ชาวดัชต์เองและนักท่องเที่ยวต่างถิ่นนิยม

ใช้ข้ึนเรือแทนที่จะใช้ทางถนนก็คือเพื่อหลีกเลี่ยงรถติดในตัวเมือง ความน่ารัก 

อย่างหน่ึงของทีน่ี่กค็อือนญุาตให้น�าจกัรยานข้ึนเรือไปด้วยได้โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย  

เหมาะกบันักท่องเทีย่วทีต่ัง้ใจมาป่ันจกัรยานชมเมอืง รวมถงึคนท�างานทีอ่ยากจะ 

ช่วยลดมลพิษในโลกด้วยการปั่นจักรยานไปท�างานด้วย 

 สิ่งที่พิเศษสุดก็คือ เรือของที่น่ีเป็นระบบปิดเพื่อติดเคร่ืองปรับอากาศ

ภายในเรือให้ด้วย พร้อมเก้าอี้หุ้มเบาะอย่างดี ถ้ามีคนถ่ายรูปภายในเรือมาให้ดู  

อาจจะเผลอนึกว่าเป็นภาพถ่ายจากในเครื่องบินเอาได้ง่ายๆ นอกจากนี้ ล่าสุด 

เนเธอร์แลนด์ยังเตรียมจะน�าเรือ Damen มาใช้ โดยมีวิศวกรชาวดัชต์ Marcel  

Elenbaas ออกแบบเรือดังกล่าวให้มีรูปร่างเพรียว ใช้อะลูมิเนียมที่มีน�้าหนักเบา 

ท�าให้เรือไม่ก่อเสียงรบกวน ทั้งยังใช้น�้ามันน้อยลง ใช้การบ�ารุงรักษาน้อยลง  

เพื่อให้เหมาะกับการใช้เป็นเรือในระบบขนส่งสาธารณะในเมืองใหญ่และเพิ่ม

ความสะดวกปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารนั่นเอง 

Pasig River Ferry Service, ฟิลิปปินส์ 
จากดินสู่ดาว

หากใครเคยมีโอกาสไปเยี่ยมเยือนแม่น�้าพาซิก แม่น�้าสายหลักของกรุงมะนิลา 

อาจไม่เช่ือว่าผืนน�้าใสสะอาดตาตรงหน้าเคยมีสภาพย�่าแย่อย่างชนิดที่คลอง 

แสนแสบและแม่น�า้เจ้าพระยาบ้านเราเทยีบไม่ติด แม่น�า้สายหลกัของกรุงมะนิลา

ประสบกับปัญหาขยะและมลภาวะทางน�้าอย่างหนักในช่วงหลังสงครามโลก 

คร้ังที่ 2 จนระบบขนส่งทางเรือที่เคยมีในฟิลิปปินส์ก่อนหน้าน้ันต้องทยอย 

ปิดตัวกันไปในทศวรรษที่ 1960 เพราะขยะกีดขวางเส้นทางน�้าจนไม่สามารถ

ใช้เดินเรือได้ ฟิลิปปินส์มีความพยายามจะรื้อฟื้นระบบขนส่งทางเรือกลับขึ้นมา 

อีกหลายคร้ังในทศวรรษ 1990 ทั้งพยายามปรับปรุงเรือโดยสารให้ทันสมัย 

และขยายเส้นทางเรือออกไป แต่สุดท้ายก็ต้องหยุดกิจการไปเพราะปัญหาขยะ 

ในแม่น�้าและปัญหาการเมือง 

 กระทัง่ประธานาธิบด ีกลอเรีย มาคาปากลั-อาร์โรโย ได้ผลกัดนัให้เปิด

ใช้ระบบขนส่งทางเรืออย่างเป็นทางการอีกครั้งในชื่อ Pasig River Ferry Service 

เมื่อปี 2007 และเดนมาร์กได้ยื่นมือเข้ามาช่วยในการฟื้นฟูสภาพแม่น�้าพาซิก 

ที่เน่าเสียถึงข้ันที่เรียกว่า Biological dead ในปี 2010 แม่น�้าพาซิกจึงได้รับ 

การท�าความสะอาดคร้ังใหญ่ ตามมาด้วยการออกกฎหมายเพื่อรักษาคุณภาพ

ของน�า้อย่างเคร่งครัด Pasig River Ferry Service จงึเป็นระบบขนส่งทางเรือทีย่งั 

ด�าเนินกิจการอยู่รอดต่อมาได้จนถึงทุกวันนี้ โดยไม่ถูกขยะขัดขวางทางเดินเรือ 

อีกต่อไป แถมยังมีการยกระดับท่าเรือ พร้อมปรับปรุงเรือโดยสารขนานใหญ่  

ไม่เพียงแต่ติดแอร์เพิ่ม แต่ยังแถมโทรทัศน์แบบ High definition ด้วย ที่มา:	en.m.wikipedia.org/wiki/Vaporetto
actv.avmspa.it/en/content/water-bus-service-timetable-0
en.m.wikipedia.org/wiki/Vogu%C3%A9o
www.cityguiderotterdam.com/travel/getting-there/waterbus/
nl.m.wikipedia.org/wiki/Waterbus_Rotterdam-Drechtsteden
www.damen.com/en/news/2016/09/damen_unveils_next_generation_water_bus
en.m.wikipedia.org/wiki/Pasig_River_Ferry_Service

WATERBUS

PASIG RIVER FERRY

WATERBUSWATERBUS
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เดินทางมา TK park 
สะดวกหรือล�บาก?
ในยคุสมยัทีก่ารเดนิทางคมนาคมมหีลากเส้นทางและหลายรูปแบบให้ได้เลอืก

ใช้ แต่การเดินทางในเมืองอย่างกรุงเทพฯ ก็ไม่ได้สะดวกสบายไปทั้งหมด ถึง

แม้จะเป็นย่านใจกลางเมืองก็ตาม เราจึงอยากรู้ว่าชาว TK park เดินทางมา

ใช้บริการด้วยวิธีการไหน จะสะดวกสบายหรือล�าบากอย่างไร ลองไปฟังกัน 

วรฤทธิ์ สิงหะ 
(นักศึกษา)
“เดนิเท้าน่ีแหละ หรือไม่ก็ด้วยบทีเีอส 

เพราะอยู่ใกล้มาก” 

ปนิตา ยุทธหัตชัยชาญ 
(ฟรีแลนซ์)
“รถยนต์ รถเมล์ รถไฟฟ้า ส่วนมาก

ก็ขับรถเพราะไม่ไกล หรือไม่ก็น่ัง

รถเมล์ต่อเดียวก็มาถึงแล้ว”

วานิสสา นาวาพงส์ 
(พนักงานบริษัท)
“น่ังมอเตอร์ไซต์มาถึงสถานีบีทีเอส 

ต่อบีทีเอส และเดินมาที่นี่”

ธีระ ธนาวดี 
(โปรแกรมเมอร์)
“ขับรถยนต์มาเองเพราะโซนที่พัก 

ไม่มีบีทีเอส หรือไม่ก็อาจขับรถไป

จอดใกล้ที่จอดของบีทีเอสและน่ังรถ 

บีทีเอสอีกที เพราะบางทีถึงจะขับรถ 

ข้ึนทางด่วนมา แต่พอลงทางด่วนแล้ว

ต้องมาลุ้นว่ารถจะติดไหม”

ปรารถนา นิมมานเทิดวงศ์ 
(นักศึกษา)
“นั่งบีทีเอส 6 สถานีก็มาถึง”

เอกรัตน์ จันทรภูรี 
(นักศึกษา)
“ใช้บีทเีอสมาลงที่สยามและเดินต่อ”

ศศิวิมล ช่วงยรรยง 
(ฟรีแลนซ์)
“ถ้าไม่รีบก็น่ังรถเมล์มาลงที่จุฬาฯ 

แล้วเดินยาวหรือน่ังรถเมล์ต่อมา 

เพราะไม่มีรถเมล์ต่อเดียวมาถึง แต่

ถ้าจะมาเร็วก็ขึ้นบีทีเอสและเดิน”

วรรณวนัช ท้วมสมบูรณ์ 
(นักเขียนอิสระ)
“น่ังวินมอเตอร์ไซต์จากซอย มาต่อ

รถไฟฟ้า และเดินต่อ”



อ่าน Read Me
ผ่าน TK App 
ได้แล้ววันนี้

ติดตามความรู ้อื่นๆ ของ TK park ได้ท่ี http://www.tkpark.or.th/

และสามารถเข้าใช้ TK App
ทาง Web Browser ที่ URL : 
http://tkapp.tkpark.or.th

ดาวน์โหลด TK App และเนื้อหาในแอปพลิเคชันได้ฟรี

TK App 
แหล่งรวมสาระความรู ้และความเพลิดเพลิน
ให้เด็กไทยเรียนรู ้อย่างสร้างสรรค์
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