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แด่ระบบขนส่งสาธารณะ ชีวติ ทีต่ อนนีค้ อ่ นข้างจะไม่ได้ใช้
และตัวฉันทีไ่ ม่ได้มบี ทบาทกับระบบขนส่งใดๆ เมือ่ โตขึน้ มา
แต่กถ็ กู ผูห้ นึง่ เตือนสติและฉุกคิดขึน้ มาว่า ต่อให้คณุ ไม่ได้
ใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ คุณเอง
ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้มันเป็นปัญหา เพราะถนนที่เราใช้
มันเป็นส่วนรวม การขับของเราหนึง่ คน หนึง่ คน หนึง่ คน...
หนึ่งแบบอินฟินิตี้คนและคัน พวกเราล้วนมีผลกระทบต่อ
คนอื่นๆ และระบบอื่นๆ และสังคมส่วนรวม หากจะโทษ
ประเทศเราที่ระบบขนส่งไม่ตรงต่อเวลา ไม่สามารถหา
ตารางเวลามาแน่ชดั ได้อย่างประเทศอืน่ เขา เลยท�ำให้เรา
ต้องใช้รถส่วนตัว คงต้องกลับมองดูตัวเราเองที่ยังละทิ้ง
ความสบายไม่ได้ รถส่วนบุคคลที่ถูกน�ำมาใช้มากมาย
บนถนนหนึง่ สายทีม่ ขี นาดเท่าเดิมส�ำหรับมหาศาลหนึง่ คน
ไม่แปลกใจท�ำไมเมืองไทยรถติดอันดับโลก ระบบคมนาคม
ห่วยแตก การจราจรติดขัดเป็นปัญหา ทุกวันนี้ฉันที่เป็น
หนึง่ คนนัน้ ก็ยงั ละความสะดวกสบายไม่ได้ แต่ทำ� ไงได้ละ่
ก็ระบบขนส่งสาธารณะของไทยเรานั้นไม่ครอบคลุมทุกที่
ที่เราจะไป ไหนจะการบริหารจัดการเวลาที่ควบคุมอะไร
ไม่ได้เลย
และนี่คือค�ำกล่าวอ้างของมนุษย์คนหนึ่งที่ยังรอ
ความหวัง อนาคต และการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ไม่พร้อม
เสียสละความเป็นหนึ่งคนหนึ่งคันเพื่อส่วนรวมของระบบ
ที่ถูกเชื่อมโยงและผลกระทบลูกโซ่ เพียงแต่ยังรออนาคต
อันไกลโพ้นทีต่ อนนีอ้ าจมาถึงในไม่ชา้ และฉันจะได้กลับสู่
ระบบขนส่งสาธารณะอีกครั้ง อย่างน้อยก็จากความหวัง
ของคนหนึ่งคน และคนอื่นๆ อีกคนละหนึ่งความหวังนั้น
จะได้ค่อยๆ เกิดขึ้นตามกันมา

<

อธิชา ไชยจิโรจ

ในทุกเช้าเราหลายคนต่างต้องโบกวินมอ’ไซค์ วิ่งแข่งกัน
เพื่อขึ้นรถเมล์ไปท�ำงาน พยายามเบียดเสียดคนในโบกี้
รถไฟฟ้า หรือยื้อแย่งกันนั่งเบาะต�ำแหน่งที่ดีที่สุดในรถตู้
นัน่ เป็นสิง่ หนึง่ ทีย่ นื ยันได้วา่ ‘ระบบขนส่งสาธารณะ’ เป็น
ส่วนหนึง่ ในชีวติ ประจ�ำวันของหลายๆ คน ทีย่ งั ต้องพึง่ พา
ระบบเหล่านี้ เพื่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง ไม่ว่า
จะเป็นโรงเรียน ที่ท�ำงาน หรือสถานที่นัดหมายเอาไว้
แต่ถ้าให้คนหลายคนเลือกก็คงไม่มีใครอยากใช้ระบบนี้
สักเท่าไรนัก เพราะเมือ่ ไรทีพ่ ดู ว่า ‘ระบบขนส่งสาธารณะ’
เราก็อดทีจ่ ะถอนหายใจอย่างเสียไม่ได้ เพราะปัญหาเรือ้ รัง
ที่ท�ำให้ผู้ใช้บริการอย่างเราๆ ต้องพอเจอ ไม่ว่าจะเป็น
เรือ่ งของความปลอดภัย ความไม่สะดวกสบาย รวมไปถึง
ค่าบริการที่สูงเกินกว่าที่เราคิดว่าควรจะเป็น
ปั ญ หาเหล่ า นี้ มี ที่ ม าหลายอย่ า ง ตั้ ง แต่ ก าร
ก่อสร้าง ผูใ้ ห้บริการ ไปจนถึงผูใ้ ช้บริการอย่างเราๆ ทีต่ า่ ง
ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่แก้ไม่ตกนี้ Read Me ฉบับนี้
จะพาผูอ้ า่ นทุกท่านไปร่วมขบคิดถึงปัญหาเหล่านีว้ า่ มีทมี่ า
อย่างไร รวมไปถึง ‘ระบบขนส่งสาธารณะ’ ในอนาคต
ที่เราต่างหวังให้เป็น ทั้งการเดินทางลัดฟ้าราคาถูกด้วย
เครื่องบิน อนาคตใหม่ของรถไฟไทย และการเดินทาง
ในอนาคตว่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร หน้าตาของความหวัง
ใน ‘ระบบขนส่งสาธารณะ’ ทีเ่ ราทุกคนฝันว่ามันจะต้องดีขนึ้
อย่างแน่นอน

>

รุจรวี นาเอก
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“

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

”
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“

คุณจะไม่มีทางเข้าใจ
เมืองนั้นอย่างแท้จริงเลย
ถ้าคุณไม่ได้ลองใช้
ระบบขนส่งสาธารณะเสียก่อน

”

Erol Ozan
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ขนส่งสาธารณะ: อนาคตการเดินทางของทุกคน

ว่ากันว่า พวกเราล้วนถูกเชื่อมโยงไว้ด้วยเส้นทางสายหนึ่ง
เป็นอย่างน้อย นั่นคือเส้นทางคมนาคมที่ใช้สัญจรร่วมกัน
ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เราล้วนถูกเชื่อมโยงเข้ากับ
‘ระบบขนส่งสาธารณะ’ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เราตื่นเช้าไปทำ�งานด้วยการฝ่าฝูงคนบนรถไฟฟ้า
หรือรถเมล์ ขึน
้ รถตูไ้ ปช็อปปิง้ ในห้างใจกลางเมือง โบกแท็กซี่
กลับบ้านหลังงานเลีย
้ ง ออกเดินทางด้วยรถไฟหรือเครือ
่ งบิน
ไปต่างจังหวัด ขับรถส่วนตัวไปทำ�ธุระ หรือแม้กระทัง่ เดินเท้า
บนฟุตปาธหน้าบ้าน ก็ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ขนส่งสาธารณะทั้งสิ้น
ขอเชิญร่วมเดินทางเข้าสูโ่ ลกแห่งการขนส่งสาธารณะ
มาทำ�ความรู้จัก ทั้งความเป็นไป ความเปลี่ยนแปลง สิ่งที่
จะเกิดขึน
้ ในอนาคต รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ ทีนำ
่ �เข้ามาใช้ใน
ระบบขนส่ง ทีจ
่ ะทำ�ให้การเดินทางของเราทุกคนไม่เหมือนเดิม
อีกต่อไป

PUBLIC
				TRANSPORTATION
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BUS
NON
STOP
รถเมล์ไทย:

จากย่างก้าวที่เชื่องช้า แต่ก็มาถึงในที่สุด
‘รถเมล์’ รถขนส่งสาธารณะทีเ่ รียกได้วา่ เป็นของมวลชนอย่างแท้จริง ด้วยจำ�นวนของผูโ้ ดยสารทีม
่ ากเป็นอันดับต้นๆ ของขนส่งมวลชน
ทัง้ หมด ด้วยราคาทีถ
่ ก
ู แต่กแ็ ลกมาด้วยคุณภาพของการเดินทางทีล
่ ดต�ำ่ ลงไป ทัง้ เรือ
่ งของเวลา คุณภาพ และการบริการ ทำ�ให้ผโู้ ดยสาร
ส่วนใหญ่เฝ้ารอให้ ขสมก. หรือบริษัทเอกชนที่รับผิดชอบดูแล พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของรถเมล์ในทุกๆ ด้านอยู่เสมอ
นั่นจึงเป็นเหตุผลให้คนกลุ่มหนึ่งที่รักรถเมล์รวมตัวกันเพื่อใช้ความชอบและความรู้มาเป็นสื่อกลางและกระบอกเสียงระหว่าง
ผูใ้ ห้บริการและผูโ้ ดยสาร ในชือ
่ www.bangkokbusclub.com ทีพ
่ ฒ
ั นามาจากเว็บบอร์ดแลกเปลีย
่ นความเห็นกัน ก่อนจะพัฒนาไปสู่
แฟนเพจอย่าง www.facebook.com/bangkokbusclubpage ที่คอยอัปเดตข่าวสารและการบริการทั่วไปแก่ผู้โดยสารอย่าง
สม�่ำเสมอ จนถึงวันนี้พวกเขาได้รวมตัวกันมากว่า 10 ปีแล้ว
เราจึงได้เชิญผูก
้ อ
่ ตัง้ คลับอย่าง มารุต จันทน์โรจน์ ทีป
่ จ
ั จุบน
ั ทำ�อาชีพสถาปนิก, กมลธัช ไพฑูรย์วริ ชั ชัย นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมคลับ
เพราะความชอบมาเกือบสิบปี และ กิตติ อ�ำ่ อ่อน พนักงานขับรถเมล์ ขสมก. ทีค
่ ลุกคลีอยูใ่ นแวดวงรถเมล์อย่างใกล้ชด
ิ ทีส
่ ด
ุ มาร่วมพูดคุย
ถึงสถานะในปัจจุบันและอนาคตของรถเมล์ไทย ที่รับรองว่าผู้โดยสารอย่างเราๆ ต้องยิ้มออกแน่นอน
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จริงหรือที่ว่ารถเมล์ไทยไม่พัฒนา
•
มารุต: ส่วนตัวจะบอกว่าไม่พฒ
ั นาเลยมันก็ไม่ใช่ ผมมองว่า

ขสมก. ก็พยายามพัฒนาแล้วนะ เรามีระบบใหม่ๆ เรามี
ทุกอย่าง แต่คนทัว่ ไปอาจไม่รู้ และองค์ประกอบปัจจุบนั มัน
ไม่เอือ้ ต่อการพัฒนา เลยท�ำให้สะดุด จากในเรือ่ งของความ
ล่าช้า เลยอาจมองว่าเป็นไม่พฒั นาไป แต่จริงๆ มีโครงการ
มีน�ำเสนอร่างมาเรือ่ ยๆ และ ขสมก. เองก็มีความพยายาม
ในการปรับแก้ไขอยู่ตลอด
กิตติ: ขสมก. มีโครงการเปลี่ยนรถมาเป็น NGV ตั้งแต่
ปี 2530 ก็เริ่มตั้งแต่นู่น กว่าจะมาส�ำเร็จก็ตอนนี้ คือต้อง
เริ่มมาก่อนแหละ และก็มาดูว่ามันดีไม่ดี มีปัญหายังไง
ก็ค่อยมาแก้ แต่ถ้าไม่เริ่มเลยก็จะไม่รู้ปัญหาเลย ทุกสิ่ง
ทุกอย่างก็เริ่มต้นจากการทดลองทั้งสิ้น กว่าจะมาลงตัว
แบบนี้ได้ก็ต้องมีการทดลอง ศึกษา เก็บข้อมูลทางสถิติ
น�ำไปปรับปรุง ปรับใช้ ต่อยอดไปอนาคต

คิดว่าโครงการและร่างโครงการเหล่านี้เร็วไปไหมสำ�หรับเมืองไทย
•
มารุต: คิดว่าไม่ชา้ ไปและไม่เร็วไป ผมมองว่าถ้ามันไม่เริม่ ก็ไม่เริม่ สักที ถ้าเริม่

แล้วมีปัญหา อย่างน้อยเราก็ได้มีปัญหามาให้ศึกษา แล้วเอาปัญหาเหล่านั้น
มาปรับแก้ไข มาต่อยอดพัฒนาให้มันดีขึ้น
กมลธัช: NGV เป็นพลังงานทางเลือกที่มีมาก่อนเลย ช่วงปีหลังๆ 2-3 ปี
ที่ผ่านมานี้ก็มีพวกบริษัทผลิตรถเมล์ไฟฟ้าเสนอของมาให้ทดลองวิ่งก่อน คือ
อู่บางเขตการเดินรถไม่สามารถเดินรถ NGV ได้ เนื่องจากมันห่างจากสถานี
เติมก๊าซ เพราะฉะนั้นจึงมีพลังงานทางเลือกอื่น เช่น Hybrid
มารุต: สุดท้ายแล้วรถเมล์ใหม่ๆ พวกนีก้ จ็ ะมาแทนทีก่ บั รถทีว่ งิ่ อยูท่ งั้ แบบเก่า
และปัจจุบนั เพียงแต่เขาก็จะจัดสรรว่าพืน้ ทีไ่ หนเหมาะกับการใช้เชือ้ เพลิงแบบ
ไหน รถแบบใดเหมาะกับการเดินสายนั้นๆ
อยากให้รถเมล์ไทยพัฒนาต่อไปอย่างไรในอนาคต
•
กิตติ: อยากให้รถเมล์เป็นระบบขนส่งมวลชนทางเลือกของผู้คนทุกฐานะที่

สามารถใช้งานได้ ตามสโลแกน ขสมก. ที่ว่า ‘ขนส่งมวลชนเพื่อคนทุกระดับ’
อยากให้คนรวยเขามาขึ้นรถเมล์ได้โดยไม่เคอะเขินเพราะรู้สึกว่ารถเมล์คือ
พาหนะคนจน นั่นเป็นสิ่งที่ ขสมก. ต้องไปคิดแก้ไข ประเทศอื่นรถเมล์ไม่ใช่
พาหนะของคนจนนะ ถ้าแก้ไขตรงนี้ได้ คนมีฐานะก็หันมาใช้รถเมล์มากขึ้น
เริ่มไม่ใช้รถส่วนตัว ปัญหาการจราจรก็น้อยลง แต่ด้วยที่ค่านิยมเป็นอย่างนี้
ไปแล้ว นอกจากแก้เรื่องการยกระดับรถเมล์แล้ว คงต้องเปลี่ยนค่านิยมด้วย
กมลธัช: ด้วยความคิดอย่างที่ว่า รถเมล์เป็นของคนจน คนรวยก็ไปขับรถ
พอคนคิดแบบนีห้ ลายๆ คนเข้า หนึง่ คนเท่ากับรถหนึง่ คัน หลายคนก็หลายคัน
ขสมก. วิ่งรถบนถนนเส้นเดียว รถมากขึ้นแต่ถนนไม่ได้ขยายตาม รถมันก็ติด
ก็กลายเป็นปัญหาเรื้อรัง ส่งผลกระทบกันหมด
มารุต: และเรื่องการควบคุมเส้นทาง ถ้าเส้นทางมันครอบคลุมทุกเมืองให้คน
สะดวกสบายมากขึ้น เช่น บางพื้นที่ที่เป็นชุมชนก็ให้มีรถเมล์ตลอด 24 ชั่วโมง
เช่นนั้นคนก็จะเริ่มหันมาใช้บริการรถเมล์ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น คิดว่าถ้าท�ำให้
รถเมล์มนั สะดวกครอบคลุมได้ ตอบโจทย์เรือ่ งเส้นทางและเรือ่ งเวลาได้ รวมถึง
เรื่องของภาพลักษณ์ที่ยังเป็นรองเขาอยู่ ก็คิดว่าอนาคตของรถเมล์คงเป็นไป
ในทิศทางที่ดี แต่สุดท้ายแล้วก็จะเป็นอย่างไรก็คงต้องรอดูกันต่อไปในอนาคต
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GPS

NGV
NGV ทางเลือกของรถเมล์ลดใช้พลังงาน
รถเมล์ NGV เป็นโครงการพลังงานทดแทน
แรกเริม่ โครงการจริงคงต้องย้อนรอยกลับไปช่วงประมาณ
ปี 2536 ด้วยที่น�้ำมันเริ่มแพง รัฐบาลเลยต้องหาพลังงาน
ทางเลือก เพื่อลดรายจ่ายของประเทศ ซึ่งเชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติคือทางออกที่ดีที่สุด ขสมก. ได้เล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญ จึงสั่งซื้อรถที่ใช้เชื้อเพลิงพลังงาน NGV
มาใช้งาน
แรกเริม่ ขสมก. ทดลองรถเมล์ใช้พลังงาน NGV
เป็นรถโครงการน�ำร่อง ก่อนจะพัฒนาไปเรือ่ ยๆ จนกระทัง่
ปี 2550 เป็นต้นมา ขณะที่เชื้อเพลิงเบนซิน ดีเซลเริ่ม
มีราคาแพง ขสมก. จึงพยายามเปลี่ยนการใช้พลังงาน
พลังงานดีเซลให้เป็น NGV มากขึ้น อัตราส่วนของ
รถดีเซลก็จะน้อยลง ส่วนที่เป็นรถใช้ก๊าซก็จะมากขึ้น
และในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีการปรับรูปลักษณ์
ของรถเมล์ NGV ใหม่ทั้งหมด ภายนอกจะถูกปรับให้ดู
โมเดิร์นขึ้นตามยุคสมัย รถเมล์กับป้ายรถประจ�ำทางที่
ก�ำลังปรับปรุงนี้ถูกออกแบบโดยค�ำนึงถึงหลัก Universal
design โดยรถเมล์จะเป็นรถชานต�่ำ คือจะไม่มีบันได
ขึน้ รถ พื้นรถเสมอฟุตปาธ โดยการที่เป็นรถชานต�่ำนั้น
จะเอื้อส�ำหรับคนพิการให้สามารถใช้งานได้ด้วย โดยเอา
บันไดที่เก็บอยู่ในตัวรถพาดลงมาและสามารถให้วีลแชร์
ขึ้นได้ และในรถก็จะมีที่ส�ำหรับจอดวีลแชร์
ส่วนตัวป้ายรถเมล์นนั้ จะมีจอแสดงผลว่ารถก�ำลัง
จะมาแล้ว มีสัญญาณเสียงให้เตรียมตัว กลับมาในตัวรถ
เสาในรถเมล์ถูกออกแบบให้เป็นสีเหลืองอ�ำนวยความ
สะดวกให้ผู้พิการตาเลือนรางและผู้ที่ตาบอดสี มีออด
และอักษรเบรลล์สำ� หรับคนตาบอด มีจอส�ำหรับแสดงผล
ให้ผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน และตัวรถนั้นก็จะไม่ท�ำจาก
วัสดุมนั วาวซึง่ จะสะท้อนสูต่ าของผูท้ มี่ ปี ญั หาตาเลือนราง
และป้ายบอกเส้นทางรถจะเป็นจอ LED นอกจากนี้ในการ
ออกรถเมล์นนั้ ยังแบบยังค�ำนึงถึง Friendly design อีกด้วย

GPS มาตรฐานใหม่ของการให้บริการ
โครงการเช่าระบบ GPS ของ ขสมก. มีระยะ
เวลาเช่า 5 ปี โครงการเริ่มเมื่อช่วงปลายปี 2559 โดย
รูปแบบของระบบนี้จะประกอบไปด้วยจอ GPS และ
จอเล็กๆ ส�ำหรับคนขับ โดยจอนั้นก็จะบอกชื่อป้าย
เส้นทาง และสถานีในเส้นทางที่ก�ำลังเดินทางไป และ
การแจ้งข้อความจากศูนย์ควบคุมกลาง นอกจากนี้ก็จะมี
การติดกล้องวงจรปิด ระบบนับจ�ำนวนคนว่ามีคนขึ้นลง
เท่าใด และก็จะมีจอส�ำหรับผู้โดยสารก็คือจอทีวีส�ำหรับ
ประกาศชื่อป้ายและโฆษณา
ประโยชน์ของการติดตั้ง GPS ในมุมมองของ
ผู้ให้บริการก็จะสามารถค�ำนวณเวลาได้ เพราะ GPS นั้น
จะใช้เช็กสถานะรถและจัดจ�ำนวนรถให้เหมาะสมได้
ท�ำให้สามารถควบคุมการปล่อยรถให้สัมพันธ์กับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ เช่น เวลาเร่งด่วน ปล่อย 6 นาที
ต่อคัน นอกเวลาเร่งด่วน 15 นาทีต่อคัน เพื่อลดปัญหา
การรอรถนานไม่เป็นเวลานั่นเอง

READ ME
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E-TICKET
E-ticket ความสะดวกสบายของผู้โดยสาร
ตัง้ แต่ชว่ งปี 2540 เสน่หข์ องรถเมล์ไทยทีป่ ระเทศ
อื่นไม่มี นั่นคือระบบการเก็บค่าโดยสารแบบ Manual ใน
ลักษณะ คน-คน หรือ กระเป๋า-ผู้โดยสาร ในแง่ดี ระบบ
เก็บค่าโดยสารแบบเก่าสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์เพื่อลด
ช่องว่างระหว่าง ขสมก. กับผู้โดยสารได้ แต่ระบบนี้ก�ำลัง
จะหายไปและกลับเข้ามาใหม่อีกครั้งในระบบ E-ticket
เพื่อลดปัญหาการจ้างทรัพยากรบุคคล
E-ticket คือระบบตัว๋ อัตโนมัติ ผูโ้ ดยสารจะมีบตั ร
ใช้โดยแตะบัตรที่ประตูคล้ายๆ รถไฟฟ้า โดยมีสองระบบ
คือ บัตร E-ticket และ Fair box (ระบบหยอดเหรียญ) โดย
เครื่อง Fair box รุ่นปรับปรุงใหม่จากเดิมที่เคยมีการน�ำมา
ลองระบบแต่ไม่สามารถทอนเงินได้ ให้ Fair box ตัวใหม่
ของระบบนี้สามารถทอนเงินได้
และเพื่อรองรับระบบนี้ แน่นอนว่าต้องมีการปรับ
ลดจ�ำนวนพนักงาน ขมสก. จึงมีขอ้ เสนอให้กระเป๋ารถเมล์
สามารถมาสอบเป็นพนักงานขับรถได้ โดยพนักงานเก็บ
ค่าโดยสารนัน้ สามารถเขียนค�ำร้องได้ ทาง ขสมก. จะมีการ
ส่งครูสอนขับรถมาสอนอบรมฝึกหัดขับและพาไปสอบ
ใบขับขี่ พอได้ใบขับขี่เรียบร้อยแล้วจึงสามารถท�ำเรื่อง
ขึ้นขับต่อไป โดยขณะนี้ก็มีการฝึกหัดกระเป๋าให้ขึ้นมา
หัดขับรถอยู่เสมอ เพื่อให้มีจ�ำนวนพนักงานส�ำหรับรองรับ
โครงการในอนาคตต่อไป

HYBRID
Hybrid อนาคตของรถเมล์ไทย
โครงการในอนาคตอันใกล้ของรถเมล์ไทย คือ
โครงการน�ำร่องรถไฮบริดและรถไฟฟ้า แม้วา่ NGV จะเป็น
พลังงานทางเลือกทีม่ มี าก่อน และเชือ้ เพลิง NGV จะถูกกว่า
แต่ในบางสถานทีก่ ลับถูกจ�ำกัดเรือ่ งสถานีเติมก๊าซ เช่น อูร่ ถ
ตั้งอยู่อีกแห่ง เส้นทางวิ่งรถอยู่อีกแห่ง แต่ก็ต้องไปเติมก๊าซ
ยังสถานีที่ไกลพอสมควร ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ
ในช่วงไม่กปี่ มี านี้ พลังงานทางเลือกใหม่อย่างการ
ใช้ไฟฟ้าก�ำลังได้รับความนิยมมากขึ้น บริษัทผลิตรถเมล์
ไฟฟ้าได้มีการเสนอรถ Hybrid หรือรถเมล์ที่ใช้น�้ำมันและ
ไฟฟ้ามาให้ทดลองวิ่ง พลังงานทางเลือกอื่นอย่าง Hybrid
จึงดูจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมส�ำหรับการแก้ปัญหานี้
ซึ่งตอนนี้ ขสมก. ยังคงให้สถานะเป็นแค่การ
ทดลองวิ่ง โดยอาจน�ำไปใช้วิ่งในเส้นทางที่ไม่สามารถใช้
NGV ได้ เพื่อค�ำนวณดูอัตราสิ้นเปลืองและระยะทาง ก่อน
จะน�ำมาเปรียบเทียบและพัฒนาต่อไป
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เรื่อง : พชรกฤษณ์ โตอิ้ม

VAN
GO!!
อนาคต
ว่าด้วยรถตู้

‘การเดินทาง’ ถือเป็นหัวใจหลักที่ทำ�ให้โลกทั้งใบขับเคลื่อนอยู่ได้
วิธก
ี ารเดินทาง + ระยะเวลาทีจำ
่ �กัด + ระยะทางทีกำ
่ �หนด ล้วนเป็นเงือ
่ นไขสำ�คัญ ทีเ่ หล่ามนุษย์ผห
ู้ าญกล้าทุกยุคทุกสมัยต้องประสบ
สำ�หรับการตัดสินใจเดินทางไปทีไ่ หนสักแห่ง เพราะเพียงแค่ขอ
้ กำ�จัดเรือ
่ งเวลาเพียงอย่างเดียวก็ดจ
ู ะตัดวิธก
ี ารเดินทางไปหลายวิธแี ล้ว
จึงไม่แปลกใจว่า เหตุใด ‘รถตู้โดยสาร’ จึงเป็นคำ�ตอบในหัวใจของใครหลายๆ คน
ช่วงประมาณต้นปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ข่าวรถตู้ที่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงสร้างความตระหนกตกใจให้คนในสังคมเริ่มหันมา
สนใจเรื่องความปลอดภัยของรถตู้กันมากมาย จนเกิดเป็นกระแสสังคม ทางภาครัฐก็แสดงความสนใจอย่างเต็มที่จนถึงขนาดรีบเร่ง
ดำ�เนินการเลื่อนนโยบายการขนส่งที่เป็นหัวข้อเกี่ยวกับรถตู้ขึ้นมาเป็นวาระแรกๆ
การที่รถตู้สามารถวิ่งแล่นฉิวตามท้องถนนอย่างปกติสุขทุกวันนี้ จำ�เป็นต้องปรับเปลี่ยนอีกหรือไม่? คำ�ถามที่ถูกถามกันไปมา
จนเป็นคำ�ถามกว้างๆ ที่ไม่ได้ถามเฉพาะแค่ผู้โดยสารเพียงอย่างเดียว แต่นี่เป็นการถามทุกคนที่มีความสัมพันธ์ทั้งหมดกับรถตู้!
นับว่าต้องใช้ระยะเวลาในการทบทวนประมาณหนึ่ง ก่อนจะคาดเดาได้ว่าอนาคตของรถตู้จะแล่นไปทางทิศทางใด
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‘รถตูโ้ ดยสาร’ อยูค่ บู่ ญุ กับพวกเราชาวไทยมากว่าสามสิบปี
แล้ว
แต่เดิมนั้น รถตู้เป็นยานพาหนะที่ถูกออกแบบขึ้น
เพื่อรองรับการบรรทุกคนหรือสัมภาระเป็นจ�ำนวนมาก
ตามรูปแบบที่ถูกสร้างขึ้นมา แต่อย่างไรก็ตาม การบรรทุก
สิง่ ของให้มนั มากหรือน้อยนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของประเภท
ของรถตู้ที่เลือกใช้อยู่ดี ตัวอย่างเช่น รถตู้ที่มีขนาดเล็ก
มากที่สุดที่ชาวเราเรียกกันชินปากว่า Minivan มีหน้าที่
จ�ำกัดเป็นแค่เพียงรถส�ำหรับคนในครอบครัวเท่านั้น และ
ไม่รองรับการบรรทุกคนจ�ำนวนมากได้เหมือนอย่างที่รถตู้
ประเภทอื่นท�ำได้
ด้านรถตู้โดยสารของไทยนั้นถือก�ำเนิดขึ้นมาจาก
การเติบโตของตัวเมืองหลังจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ในสมัยนั้นทางภาครัฐได้จัดลงทุนพวกโครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure) เป็นจ�ำนวนมาก สิง่ ทีท่ างรัฐพลาดคือไม่ได้
เน้นการพัฒนาในชนบทมากเท่าทีค่ วร สิง่ ทีต่ ามมาคือความ
แตกต่างกันในลัก ษณะพื้นที่สังคมเมืองกับพื้ น ที่ ช นบท
ซึ่งงานส่วนใหญ่กระจุกในตัวเมือง ชาวบ้านจึงจ�ำเป็นต้อง
เดินทางเข้าไปในเมืองแทบทุกวัน
ปัญหาการขาดแคลนการขนส่งที่ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชนในการใช้บริการขนส่งมวลชน
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) และบริษัท
ขนส่ง (บขส.) เกิดขึน้ มาอย่างฉับพลัน ตัวภาครัฐไม่สามารถ
แก้ไขปัญหานี้เองได้
ผลก็คือมีคนกลุ่มหนึ่งเกิดไอเดียเอารถตู้มารับส่ง
ผูโ้ ดยสาร จนฮิตติดเทรนด์หนั มาใช้รถตูร้ บั ส่งผูค้ นกันทัว่ บ้าน
ทั่วเมือง
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ก่อนล้อหมุน

รถตู้ผู้ถูกกล่าวหา
การเติบโตของขนส่งมวลชนชายขอบเช่นนี้มิได้เกิดขึ้น
เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียว ในประเทศอื่นๆ ยานพาหนะทีเ่ ป็นการขนส่งอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่รถโดยสาร ก็ปรากฏให้
เห็นอยู่ทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น รถดอลลาร์ (Dollar van)
ในอเมริกาก็เกิดขึน้ จากการขาดแคลนรถในระบบการขนส่ง
มวลขนหลักเหมือนกัน สาเหตุมาจากการดิ้นรนให้เกิด
การขนส่งแบบสาธารณะขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะรองรับผูใ้ ช้งานได้อย่าง
ทัว่ ถึง ความแตกต่างของรถพวกนีค้ อื จะมีลกั ษณะทีค่ อ่ นข้าง
เป็นส่วนตัว เรียกว่าเป็นการขนส่งแบบ Share taxi (เหมือน
กับนัง่ แท็กซี่ แต่วา่ ไปกันหลายๆ คน ซึง่ ลักษณะพิเศษอันนี้
ก็มีในรถตู้ไทยเช่นเดียวกัน)
สถาบันวิจยั เพือ่ สังคม (TDRI) กล่าวไว้อย่างชัดแจ้ง
ว่า แนวโน้มการใช้บริการรถตูส้ าธารณะนัน้ ไม่ได้แสดงท่าที
ว่าจะลดน้อยถอยลงแต่อย่างใด สังเกตได้จากข้อมูลในปี
พ.ศ. 2549 มีรถตู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้ทั้งหมด 512 คัน และ
หลังจากนัน้ อีก 4 ปี คือในปี พ.ศ. 2553 ปรากฏไว้วา่ มีการขึน้
ทะเบียนรถตู้ไว้ทั้งหมด 4,560 คัน เพิ่ม 9 เท่าภายในระยะ
เวลา 4 ปี
ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือ สถิติการเกิด
อุบตั เิ หตุของรถตูโ้ ดยสารสาธารณะยังสูงขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 41
รวมไปถึงเกิดผลกระทบต่อชีวติ และร่างกายสูงสุดเมือ่ เทียบ
กับรถโดยสารสาธารณะแบบอื่นๆ โดยเฉลี่ยจะมีผู้บาดเจ็บ
ประมาณ 27 รายต่อเดือน และมีผเู้ สียชีวติ อยูใ่ นอัตราตัวเลข
ที่สูงถึง 9 รายต่อเดือน
ความเสีย่ งทีป่ ระเทศไทยมีมอี ยูห่ ลายปัจจัย ไม่วา่
จะเป็นสภาพสังคมที่ต้องท�ำให้เกิดระบบ วินรถตู้ หรือไม่ก็
ตัวคนขับเองมีสว่ นอาจก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุ (อย่างเช่นการขับ
รถเร็วเพื่อท�ำรอบที่ส่งผลให้ร่างกายอ่อนล้า) หรือเกิดจาก
ปัญหาทางอุปกรณ์ (การเสริมเบาะทีน่ งั่ การติดถังแก๊สในรถ
เพือ่ ประหยัดน�ำ้ มัน จนอาจก่อเป็นเหตุเพลิงไหม้ได้) แต่ปจั จัย
ทัง้ หมดก็กลายเป็นปัญหาทีร่ แู้ ละรับทราบ แม้มกี ารกระตุน้
ให้มีการแก้ไขจริงจัง
วันหนึ่งก่อนที่รถตู้จะออกจากท่ารถ คุณลุงคนขับ
รถตู้บอกผู้โดยสารทุกคนว่า จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชี้แจง
ให้ทกุ คนทราบว่า ณ ตอนนีก้ ารขับรถจ�ำเป็นต้องขับช้า เพือ่
ให้ความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
น�้ำเสียงคุณลุงราบเรียบ แต่แววตากลับให้ความ
รู้สึกคนละอย่าง
เรื่องไม่ดี ไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องขึ้น
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รถขนส่งที่มีลักษณะคล้ายกับ
รถตู้โดยสารของประเทศไทย

DOLLAR VAN
รถตู้รับจ้างในอเมริกา มีอีกชื่อหนึ่งที่เรียก
ว่า Jitney พบเห็นได้ส่วนมากที่นิวยอร์ก
โดยมีเส้นวิ่งแถวบรุกลิน ควีน และบริเวณ
โดยรอบ ซึ่งผู้ประกอบการบางรายก็จะมี
ใบประกอบการทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย และ
มีอีกจ�ำนวนไม่น้อยที่แอบให้บริการอย่าง
ผิดกฎหมาย ที่มาของชื่อรถดอลลาร์นั้นตั้ง
ตามราคาค่าเดินทาง ที่คิดค่าโดยสารเพียง
แค่ 1 ดอลลาร์

MARSHRUTKA
พบมากในแถวยุโรปตะวันออกและพวก
ประเทศเครือสหพันธรัฐโซเวียตเก่า โดย
ปกติ ก ารเดิ น ทางของรถ Marshrutka
จะขับไปตามเส้นทางเดิมที่เคยก�ำหนดไว้
และถ้าหากผู้โดยสารเต็มคันรถแล้วอาจจะ
มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางไปใช้เส้นทางอื่น
เพื่อไปให้ถึงจุดหมายเร็วขึ้น ค่าโดยสาร
ส่วนใหญ่มกั จะแพงกว่ารถโดยสารสาธารณะ
ทั่วไป วิธีการจ่ายคือจ่ายก่อนที่ผู้โดยสาร
จะลงจากรถ และตัวคนขับรถเองมีหน้าที่
ทั้งขับ ทั้งรับเงิน ทอนเงินในคนเดียวกัน
SHUTTLE BUS
รถแบบ Shuttle bus มักปรากฏแพร่หลาย
ในประเทศที่มีการพัฒนาแล้ว ผู้คนมักจะ
เลือกใช้วิธีนี้ในการเดินทาง เพราะถือว่า
เป็นการเดินทางที่มีประสิทธิภาพและมี
ค่าใช้จ่ายอยู่ในราคาแน่นอน ขนาดของ
รถ Shuttle Bus จะเล็กกว่ารถโดยสารทัว่ ไป
เล็กน้อย ส่วนใหญ่เส้นทางที่รถใช้มักจะ
เป็นเส้นทางที่ผ่านระหว่างตัวเมืองหลักกับ
สนามบินของเมืองนัน้ ๆ บางครัง้ ก็อาจจะมี
การแวะจอดตามสถานที่ส�ำคัญๆ บางแห่ง

นวัตกรรม ไมโครบัส รุ่นน้อง
หน้าตาใหม่ ขวัญใจภาครัฐ

ไมโครบัส จะมาแทนที่รถตู้ได้อย่าง
ถาวรหรือไม่ ลองไปหาค�ำตอบกัน
ความที่รถตู้เป็นระบบการ
ขนส่งทีเ่ ข้าถึงได้งา่ ยและเป็นตัวเลือก
ที่เห็นผลชัดเจน เส้นทางที่พวกรถตู้
โดยสารใช้เป็นประจ�ำจึงเป็นเส้นทาง
ทีก่ ระชับทีส่ ดุ ในการเดินทาง ทัง้ หมด
ต่างตอบโจทย์วา่ วิธกี ารขนส่งแบบนี้
ดีที่สุดและยังไม่มีอะไรเทียบเท่าได้
หากวิเคราะห์ อันดับแรก เรา
ต้องมองภาพกว้างถึงสัญญาของรถตู้
ที่มีต่อสังคมโดยรวมให้ได้เสียก่อน
หากเปรียบรถตูเ้ ป็นตัวกลาง
ที่บรรจงร้อยเรียงจุดหมายปลายทาง
ระหว่างชุมชนนอกเขตเมืองกับชุมชน
เมื อ งให้ ก ลายเป็ น เส้ น เดี ย วกั น ได้
ย่ อ มหมายความว่ า บทบาทที่ ร ถตู ้
ก�ำลังเป็นอยู่ตอนนี้คือกลไกส�ำคัญ
ที่ เ อื้ อ ให้ เ กิ ด การไหลเวี ย นของ
ทรัพยากรบุคคลในตลาด รถตู้ คือ
เฟืองที่หมุนวนให้ตลาดยังมีกิจกรรม
ด�ำเนินอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
แต่ ก รมการขนส่ ง ทางบก
เริ่ ม มี ก ารออกก� ำ หนดการไม่ อ อก
ใบอนุญาตให้กับรถตู้ใหม่ที่อยากจะ
จดทะเบียนในเร็ววัน ส่วนเหล่าบรรดา
รถตูเ้ ก่าๆ ทีเ่ คยจดทะเบียนไว้กจ็ ะเริม่
ทยอยหมดอายุลงเรื่อยๆ โดยไม่ให้
ต่ออายุ นอกเหนือไปจากนั้น กรม
ขนส่งทางบกจะปรับเปลี่ยนจากรถตู้
บริการสาธารณะที่ขับเดินทางข้าม
จากต่างจังหวัดมากรุงเทพฯ จ�ำนวน
5,000 คัน ให้กลายเป็นรถไมโครบัส
ทุกคัน
ในทางปฏิบัติจริง สิ่งที่ต้อง
เปลี่ยนไปไม่ได้มีแค่ตัวรถเพียงอย่าง
เดียว การเปลี่ยนนั้นต้องเปลี่ยนแบบ
ยกองคาพยพ ทัง้ วินรถตู้ ทัง้ อูซ่ อ่ มรถ
แหล่งทีข่ ายอะไหล่รถ หรือจะปรับมุม
มาดูรถตูแ้ บบเก่าทีม่ จี ำ� นวนมากมาย
มหาศาลนั้น ทางภาครัฐจะมีการ
จัดการอย่างไร เพราะการเปลี่ยน
นอกเหนือจากกระทบต่อคนขับรถตู้
แล้ว ยังส่งผลกระทบต่อภาพรวมของ
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รถตู้จะอยู่หรือไป?
ตัวนโยบายของรัฐนั้นเอื้อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุอย่างการปรับ
เปลี่ยนรถที่ใช้ แทนที่จะมุ่งไปยังปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและทับซ้อนมาก
จนเกินไป ณ ขณะนี้ ถ้าหากลองพิจารณาถึงมิติด้านอื่นๆ ปัญหาที่เกิดขึ้น
สะท้อนถึงแนวคิดสองส่วน ส่วนแรกเกี่ยวข้องกับตัวรถโดยตรง (กฎการจราจร,
ขอบเขตความเร็ว ฯลฯ) ส่วนที่สองคือส่วนที่เกี่ยวกับรถตู้ทางอ้อม (รายได้จาก
การจ่ายค่าสวัสดิการของรถตู,้ การลดช่องว่างทางสังคม, การเพิม่ รูปแบบการขนส่ง
อื่นๆ ในการเดินทาง ฯลฯ)
สิ่งที่สะท้อนออกมาจะไปไกลมากกว่าแค่เรื่องประเด็นปัญหาของรถตู้
แต่ต่อจากนี้จะเป็นการมองเห็นวิธีการวิเคราะห์ของสังคมเราว่าสามารถจัดการ
กับปัญหาระดับใหญ่แบบนี้ได้หรือไม่
การจะปรับเปลีย่ นไปเป็นไมโครบัสตามภาพฝันอันงดงามเจิดจรัสก็เป็น
ไปได้ยาก แม้วา่ จะมีการควบคุมอย่างรัดกุม การออกแบบพืน้ ทีท่ สี่ ามารถจุขนได้
เยอะขึน้ และลดต้นทุนทางด้านค่าใช้จา่ ยเพิม่ มากขึน้ แต่ถา้ มันยังคงมีชอ่ งว่างใหญ่
ให้การขนส่งมวลชนทีเ่ ข้าถึงง่ายกว่า สะดวกกว่า และตอบโจทย์กว่า เราก็จำ� เป็น
ต้องเลือกใช้ช่องทางนั้น
การแก้ไขปัญหาอาจต้องใช้ระยะเวลานานถึง 5 ปี 10 ปี
แต่มันจะคุ้มค่ามากหากช่วยชีวิตคนได้
แม้เพียงคนเดียวก็ตาม...
รถตู้ต้องรู้
• 300 กิโลเมตร เป็นระยะทางที่กรมการขนส่งทางบก
อนุญาตให้รถตู้โดยสารให้บริการได้ไม่เกินนั้น เพราะหาก
ไกลกว่านัน้ อาจท�ำให้พนักงานขับรถอ่อนเพลียและอาจเสีย่ ง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุอื่นๆ
• รถตู้โดยสารแบบ GPS Tracking จะมีอุปกรณ์ GPS
ที่สามารถติดตามและบันทึกข้อมูลการขับรถ รวมถึงใช้
ตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับขี่ได้ด้วย
• รถตู้โดยสารของประเทศไทยสามารถจดทะเบียนได้
2 ประเภท ได้แก่
1. จดทะเบียนเป็นรถตูโ้ ดยสารสาธารณะไม่ประจ�ำ
ทาง มีเบาะที่นั่งบรรทุกผู้โดยสารไม่เกิน 11 คน แผ่นป้าย
ทะเบียนสีเหลือง ตัวเลข ตัวอักษร (จังหวัด) และเส้นขอบ
เป็นสีดำ� จดทะเบียนตาม พ.ร.บ. ขนส่งทางบก เป็นรถด�ำเนิน
การธุรกิจรับจ้างรับส่งผู้โดยสาร เสียภาษีตามน�้ำหนักรถ
2. จดทะเบียนเป็นรถตู้สาธารณะประจ�ำทาง
เป็นรถตู้ที่ร่วมบริการกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
วิ่งรับส่งผู้โดยสารตามเส้นทางที่ก�ำหนดขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพฯ จะมีแผ่นป้ายทะเบียนเป็นสีเหลือง ตัวเลข
ตัวอักษร (จังหวัด) และขอบแผ่นป้ายทะเบียนเป็นสีดำ� เสีย
ภาษีตามน�้ำหนักรถ
*หมายเหตุ: รถตู้โดยสารทั้งสองประเภทจ�ำเป็นต้องตรวจสภาพรถ
กับเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ก่อนเสียภาษีประจ�ำปีทุกครั้ง
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เศรษฐกิจทัง้ มวลทีต่ า่ งก็มผี ลประโยชน์
ผูกติดกับรถตู้
เป็นไปได้ยากมากที่เราจะ
เห็นไมโครบัสวิ่งฉิวเต็มทั่วท้องถนน
โดยปราศจากรถตู้ใดๆ เลย และสิ่งที่
น่ากังวลอีกอย่างคือ การมีกรรมสิทธิ์
ครอบครองไมโครบัสนัน้ ตกเป็นของรัฐ
หรือเอกชนบางกลุ่ม ปัญหาที่ตามมา
ไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยของรถตู้
แต่เป็นการสร้างช่องว่างในการท�ำ
ธุรกิจที่จะเกิดขึ้นมาเป็นปัญหาซ้อน
ปัญหาอีกทบหนึ่ง
สิ่ ง ที่ ท ้ า ทายต่ อ การมาถึ ง
ของรถไมโครบัสก็คือ หากไม่เติมเต็ม
ช่องว่างทีท่ ำ� ให้การสัญจรระหว่างเมือง
กับชนบทเป็นเส้นเดียวกันเหมือนอย่าง
ที่รถตู้ท�ำได้ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ
หน้าที่ (Function) ของตัวไมโครบัสเอง
ต้องมีการปรับปรุง ประกอบกับหาอุด
ช่องว่างที่ไมโครบัสยังเติมได้ไม่เต็ม
ซึ่งมองไปทิศทางใดก็ราวกับว่าล้วน
มุง่ ไปสูก่ ารตกตะกอนกลายเป็นปัญหา
ที่ระบบการขนส่งต้องแก้ไขต่อซ�้ำแล้ว
ซ�้ำเล่า และพอกพูนเป็นของขวัญอยู่คู่
คนไทยไปอีกนานแสนนาน
ที่น่ากลัวกว่าคือด้วยภาวะ
การณ์ดังกล่าว อาจมีการปรากฏตัว
อีกครั้งของรถตู้ผู้เป็นพระเอกหน้าเก่า
ในท้องถนน โดยมีสถานะเป็นรถที่
ผิดกฎหมายและอาจสร้างความเสี่ยง
ที่อันตรายมากกว่าเดิม
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TAXI
ALL THAI TAXI

ระบบแท็กซี่ที่ภาครัฐควรหันมามอง

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 เกิดจากการร่วมมือกันของ อนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ ผูบ
้ ริหารนครชัยแอร์ และ รศ.ดร.เอกชัย สุมาลี ผูอำ
้ �นวยการ
ศูนย์วจ
ิ ย
ั โครงการสมาร์ทซิตี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีแนวคิดมาจากการแก้ปญ
ั หาต่างๆ ของระบบ
แท็กซี่ในประเทศไทย พัฒนาระบบจนออกมาเป็น All Thai Taxi ในปัจจุบันที่มีจำ�นวนรถกว่า 500 คัน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
หนึ่งในผู้ที่พัฒนาระบบนี้ให้ประสบความสำ�เร็จอย่าง รศ.ดร.เอกชัย สุมาลี ที่มีประสบการณ์การทำ�งานจากทั้งประเทศอังกฤษ
และฮ่องกง รวมถึงได้รบ
ั รางวัลนักวิจย
ั ยอดเยีย
่ มของ APEC (Asia-Pasific Economic Cooperation) ในปี 2013 ทีป
่ ระเทศจีน
และได้รับรางวัลเกี่ยวกับนวัตกรรมแห่งชาติ (รางวัลชมเชยด้านเศรษฐกิจ) ใน 2016 ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบแท็กซี่ และยังมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาระบบอัจฉริยะต่างๆ เกีย
่ วกับการคมนาคมขนส่งในไทย ก็มโี อกาสได้มาเล่าถึงทีม
่ าทีไ่ ปของ All Thai Taxi ให้ฟงั กันอย่าง
ละเอียด รวมไปถึงมุมมองที่มีต่อระบบการขนส่งสาธารณะของไทยในภาพรวม
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เมืองไทยเป็นเมืองที่พัฒนาโดยไร้ทิศทาง ไม่ได้มีการ
ควบคุมหรือออกแบบอย่างเข้มงวด ในเชิงของการท�ำงาน
ภาครัฐก็ต่างกัน บ้านเราจะมีหน่วยงานราชการเยอะมาก
ท�ำงานแบบต่างคนต่างท�ำ อย่างค�ำถามว่า รถติดในกรุงเทพฯ
เป็นหน้าทีร่ บั ผิดชอบของใคร ไม่มใี ครกล้ายกมือแล้วออกมา
บอกว่าเป็นหน้าทีร่ บั ผิดชอบของผม 100 เปอร์เซ็นต์ มุมมอง
ในการจัดการก็เป็นปัญหา บ้านเรามองว่ารถติดในระบบ
คมนาคมขนส่งเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ต่างประเทศเขาจะ
รูส้ กึ ว่าเป็นอะไรทีต่ อ้ งจัดการได้ และเราก็จะมีปญั หาในการ
เลือกใช้เทคโนโลยี กรณีของอังกฤษหรือฮ่องกงเขาจะมี
การวางแผนการใช้เทคโนโลยีอย่างยั่งยืน เช่น รูปแบบการ
ออกแบบป้ายทะเบียนรถให้ง่ายต่อการตรวจจับอัตโนมัติ
แต่ของไทยยังไม่ชัดเจน อีกตัวอย่างคือ บัตรจ่ายเงินค่า
ผ่านทาง ฮ่องกงเขาตัดสินใจรวดเร็วมากว่าต้องมี เขามี
การจัดตัง้ หน่วยงานรับผิดชอบ ของเรายังควานหาไม่เจอว่า
ใครจะเป็นเจ้าภาพ ทัง้ ๆ ทีม่ นั เป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญมากในการ
เชื่อมต่อการเดินทางเข้าด้วยกัน
มาตรฐานของรถสาธารณะของไทย
เมื่อเทียบกับเขาแล้ว แตกต่างกันมากไหม

รู ป แบบยานพาหนะของรถสาธารณะและรายละเอี ย ด
ในการก�ำกับดูแล การก�ำหนดคุณลักษณะ ของอังกฤษหรือ
ของฮ่องกงจะสูงกว่าเมืองไทยมาก ยกตัวอย่างรถสาธารณะ
ของเขาจะต้องมีระบบติดตาม ต้องติดกล้อง เพราะเขาถือว่า
เป็นบริการสาธารณะ ผูใ้ ห้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อสังคม
อีกอย่างคือการวางโครงสร้างและควบคุมคุณภาพของ
คนขับก็ต่างกัน สังเกตว่าถ้าเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว
อย่างสิงคโปร์ ฮ่องกง หรืออังกฤษ คนขับรถที่ให้บริการ
รถสาธารณะจะได้เงินเดือนสูง แต่ของเรากลับกัน เรามองว่า
คนพวกนี้เขาไปท�ำอย่างอื่นไม่ได้เขาถึงต้องมาท�ำอาชีพนี้
ทั้งๆ ที่เขาต้องรับผิดชอบชีวิตคน 40-50 คน
แล้วระบบจัดการแท็กซี่ของเขา
พัฒนาไปถึงระดับไหน

ถ้าเป็นที่อังกฤษจะมีแท็กซี่อยู่ 2 ประเภท ประเภทหนึ่งเป็น
แท็กซี่แบบที่โบกตามท้องถนน อีกรูปแบบหนึ่งเป็นแท็กซี่ที่
เรียกได้จากศูนย์กลางเท่านั้น ถึงรถว่างแล้วเห็นคนโบกก็
รับไม่ได้ ของฮ่องกงก็มีแท็กซี่เหมือนกัน แต่ที่ต่างกับไทย
คือทั้งฮ่องกงและอังกฤษมีการจ�ำกัดจ�ำนวนของแท็กซี่
เพราะเขาอยากให้คณุ ภาพของแท็กซีส่ ามารถก�ำกับดูแลได้
แต่บ้านเรา แท็กซี่หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างเกิดขึ้นมาโดย
ความต้องการของมนุษย์ตลอด สังเกตว่าการเดินทางใน
ระบบขนส่งสาธารณะของบ้านเรา เช่น รถตู้ แท็กซี่ หรือ
มอเตอร์ไซค์รบั จ้างมันเกิดเพราะระบบขนส่งมวลชนของเรา
ไม่ดี ภาครัฐไม่มอี ะไรไปตอบโจทย์ประชาชน จึงเกิดรูปแบบ

การให้บริการทีต่ อบโจทย์ประชาชนขึน้ มา จนสุดท้ายก็ตอ้ ง
เอาเข้ามาในระบบ
ในแง่ของการจัดการแท็กซี่เป็นอย่างไร
นอกจากการควบคุมจำ�นวนรถ

ข้อแรกคือ ราคา อย่างฮ่องกงจะปรับราคาตามต้นทุนทุกปี
โดยไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ของเราจะอิงตาม
การเมือง กลัวเสียคะแนนเสียง ท�ำให้ท�ำลายกลไกตลาด
จะเห็นว่าแท็กซีไ่ ทยพยายามลดต้นทุนและก�ำไรให้มากทีส่ ดุ
เพราะราคามันถูก Fixed มานานแล้ว เกิดรูปแบบที่เป็น
ช่องว่าง ต้นทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ราคาเท่าเดิม ส่วนต่าง
รัฐบาลก็ไม่มีวิธีในการที่จะมาสนับสนุนให้เป็นรูปธรรม
ผมให้คณุ เท่านี้ คุณภาพช่างมัน คือเราเอาต้นทุนเป็นตัวตัง้
ไม่เอาคุณภาพเป็นตัวตั้ง
ในแง่ของคุณภาพการให้บริการก็ต่างกัน หลายๆ
ประเทศมีรปู แบบการบริหารจัดการคุณภาพแท็กซีเ่ ทียบเท่า
กับลักษณะการให้บริการแบบโชเฟอร์สว่ นตัว เพราะมันเป็น
การให้บริการที่มีเรื่องความปลอดภัยเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะ
เพราะฉะนัน้ ต้องมีการควบคุมคุณภาพ ซึง่ ของเรายังขาดอยู่
ส่วนใหญ่บา้ นเราเป็นการถ่ายโอนความเสีย่ งไปให้ผขู้ บั แล้ว
ผู้ขับจะท�ำอย่างไร เขาก็ต้องบริหารความเสี่ยงของเขาเอง
วันนีจ้ า่ ยค่าเช่าไปแล้ว 700-800 บาท ค่าแก๊สอีกร้อยกว่าบาท
ยังไงเขาก็ต้องหาให้ได้ 1,200-1,300 บาท เพื่อให้ได้ก�ำไร
วันละ 400-500 บาท รวมถึงแบกรับความเสีย่ งอุบตั เิ หตุเอง
ถ้าเกิดอุบัติเหตุวันนั้นก็แย่ไป อาจจะต้องติดหนี้เถ้าแก่อีก
นี่คือความเป็นจริงของแท็กซี่บ้านเรา เป็นความแตกต่าง
ระหว่างหลายๆ ประเทศที่เขาพัฒนาระบบการให้บริการ
แท็กซี่ รวมไปถึงระบบขนส่งมวลชน ให้ไปถึงจุดที่ทุกคน
รู้สึกปลอดภัยพร้อมกับต้นทุนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
All Thai Taxi เกิดขึ้นได้อย่างไร

ส่วนใหญ่เป็นผูว้ างแผนพัฒนาปฏิรปู ระบบต่างๆ ของภาครัฐ
อยู่แล้ว แต่เรื่องแท็กซี่คือผมโชคดีที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับ
ผู้บริหารของนครชัยแอร์ คุณอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อดีต
ผูบ้ ริหารของกรมขนส่งฯ และช่วงนัน้ มีปญั หาแท็กซีเ่ ยอะมาก
ทั้งมิเตอร์ไม่ตรง ไม่รับผู้โดยสาร อาชญากรรม ทั้งหมดนี้
ท�ำให้เขาคิดว่า การแก้ปัญหาในมุมของข้าราชการมันก็ได้
ในระดับหนึง่ ท�ำอย่างไรจึงจะมีตวั อย่างให้เห็นว่าแท็กซีท่ ดี่ ี
ท�ำอย่างไร จุดประสงค์แรกไม่ใช่เรือ่ งธุรกิจ แต่เพราะอยากท�ำ
ตัวอย่างให้คนไทยเห็นว่า ค�ำว่าแท็กซีท่ ดี่ คี อื แบบไหน เพราะ
ไม่อย่างนัน้ ทุกคนก็จะบ่น เขียนเป็นแผนออกมาว่าอยากจะ
ปรับเปลี่ยนอะไร สุดท้ายมันก็ไม่ได้อะไร เราอยากท�ำสิ่งที่
ประชาชนแตะต้องได้วา่ การให้บริการทีด่ เี ป็นแบบไหน เพือ่ ที่
จะให้ภาครัฐเห็นว่ามันท�ำได้ คุณอยากเรียนรูไ้ หม อยากรูไ้ หม
ว่าท�ำยังไง จะเอาไปปรับนโยบายภาครัฐอย่างไรบ้าง ก็เลย
เป็นที่มาให้เราร่วมมือกันจัดตั้งบริษัท All Thai Taxi
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จากประสบการณ์การพัฒนาระบบทั้งที่อังกฤษ
และฮ่องกง ระบบคมนาคมของไทยต่างจากที่
อังกฤษหรือฮ่องกงอย่างไร
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All Thai Taxi แก้ปัญหาแท็กซี่ในจุดไหนบ้าง

เราบริหารแท็กซี่อย่างเป็นระบบ มีระบบในการติดตาม
ระบบในการเก็บข้อมูล ระบบในการบริหารจัดการคนขับ
ระบบในการเชื่อมโยงข้อมูลการเรียกใช้บริการกับคนขับ
ศูนย์แท็กซี่จะเห็นภาพรวมได้ว่าแท็กซี่คันนี้อยู่ตรงไหน
มีปัญหาอะไรหรือเปล่า มีลูกค้าคนนี้พยายามจะเรียกใช้
บริการ ใครที่ต้องการจะไปให้บริการบ้าง ขณะเดียวกัน
ก็พยายามท�ำให้แท็กซีแ่ ต่ละคันมีพฤติกรรมสอดคล้องกัน
โดยจะมีคนสอดส่องดูแลอยู่ตลอด ไม่ใช่ว่าวันนี้ฉันจะขับ
อย่างไรก็ได้
นอกจากนี้ยังมีระบบในการจัดการการจองงาน
ข้อมูลว่าใครต้องการเดินทางจากไหนไปไหนและจะให้
ข้อมูลอย่างไร ตัวนีจ้ ะแสดงในจอของคนขับ คนขับสามารถ
เลือกงานได้ เขาจะรูว้ า่ พรุง่ นีเ้ ขาจะมีงานเท่าไร เขาจะได้
ไม่ต้องไปปฏิเสธผู้โดยสาร หรือถ้าผู้โดยสารต้องการ
จองล่วงหน้า ก็สามารถจองได้ล่วงหน้า ในแง่ DemandSupply matching กันได้ ในแง่ของผู้โดยสารก็สะดวก
เพราะเป็นแอปรูปแบบที่สามารถจองล่วงหน้าได้ ตั้ง
Favorite Route ได้ ในแง่ของคนขับ มีระบบแนะน�ำงาน
ต่อเนื่อง (Chain trip) ขณะเดียวกันก็ควบคุมความ
ปลอดภัยได้ด้วยเพราะทุกคันมีระบบกล้องซึ่งสามารถ
ดูสถานะรถและภาพภายในรถแต่ละคันได้หมด มีระบบ
การให้คะแนนคนขับ ถ้าของหาย ลืมของ ก็จะสามารถไป
ดูยอ้ นหลังได้ ทัง้ หมดนีย้ นื ยันว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยี
IoT (Internet of Things) ในการเชื่อมข้อมูลเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการได้ เห็นภาพแล้วว่าจะบริหารจัดการ
แท็กซี่ให้มีคุณภาพต้องท�ำอย่างไร แต่ก็ต้องอาศัยการ
บริหารจัดการองค์กรของตัวเองด้วยในการเพิ่มคุณภาพ
ท�ำยังไงให้คนขับมีจรรยาบรรณ มีสติในการขับ มีความ
รับผิดชอบ
ต้องเรียกผ่านแอปเท่านั้นหรือเปล่า
สามารถเรียกตามท้องถนนได้ไหม

โบกตามท้องถนนได้เลย ส่วนแอปมีทงั้ เรียกแบบ Real time
และจองล่วงหน้าได้ดว้ ย คุณสามารถท�ำตารางการเดินทาง
ในชีวติ คุณได้เลย ถ้าจองล่วงหน้าเกินกว่า 3 ชัว่ โมง การันตี
ว่ามีรถแน่นอน และความยากคือจะบริหารจัดการอย่างไร
ให้มีรถไปรับแน่นอน ซึ่งระบบนี้ก็จะเป็นผลดีต่อคนขับ
ด้วย
หลังจากที่ให้บริการมาสักระยะ
ปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง

เราท�ำมาจะครบ 2 ปี ในเดือนเมษายนนี้ เราให้บริการรวม
ทั้งหมดเยอะมาก มีลูกค้าในระบบมากกว่า 300,000 คน
รับลูกค้ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1,000,000 เที่ยว มันก็เป็น

การพิสูจน์เทคโนโลยีไปด้วยว่าสามารถให้บริการได้
สามารถบริหารจัดการรถได้ มีข้อมูลให้เห็น เป็นความ
ท้าทายในเชิงเทคโนโลยีที่ได้มีโอกาสทดสอบ ปรับใช้
และสามารถเห็นผลลัพธ์ที่ออกมา
ส่วนจ�ำนวนรถตอนนี้ยังเท่ากับเฟสแรกที่เราท�ำ
คือ 568 คัน เป็นตัวเลขที่ยังคงที่อยู่ เพราะเราท�ำธุรกิจ
แบบ Asset based เราไม่ได้ท�ำเฉพาะซอฟต์แวร์ ถ้าท�ำ
เฉพาะซอฟต์แวร์เราแค่ไปโปรโมตคนก็เข้ามาใช้เพิ่มแล้ว
แต่พอเป็น Asset based ก็จะมีต้นทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง
ที่เลือกท�ำแบบนี้เพราะเราต้องการยกระดับแท็กซี่ เรา
ไม่ได้ต้องการท�ำแค่แอป เพราะถ้าเราท�ำแค่แอปมันเสร็จ
ไปตั้งนานแล้ว เหมือน Grab หรือ Uber ที่ไม่ได้เป็น
เจ้าของรถเอง แต่อยู่ดีๆ ถ้าผมจะใช้บริการ รถที่จะมา
รับผมคือรถอะไร แล้วผมจะปลอดภัยไหม ถึงมีระบบ
Rating มันก็เป็นเชิง Passive แต่เราต้องท�ำเชิง Active
เราบริหารจัดการคุณภาพรถจริงๆ ไม่ใช่แค่เอา Demand
กับ Supply มา Match กัน แต่เราพยายามจะยกระดับ
แท็กซี่จริงๆ
ตอนนี้เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนใหญ่
จะอยูใ่ นกรุงเทพและปริมณฑล มีออกต่างจังหวัดบ้าง เรา
อยากให้บริการที่ครอบคลุม จริงๆ จะเปิดแอปพลิเคชัน
ที่ใช้ทั่วประเทศหรือทั่วโลกก็ได้ เพราะแอปพลิเคชัน
มันไม่มลี มิ ติ แต่มนั ก็เหมือนโมเดลของแอปพลิเคชันอืน่ ๆ
เราจึงใช้รูปแบบที่เราเรียกว่า Franchise ที่ไม่ได้เป็นแค่
Platform อย่างเดียว แต่เราลงไปควบคุมดูแลคุณภาพด้วย
ในแง่ของบุคลากร
มีการฝึกคนขับหรือให้ข้อมูลอย่างไรบ้าง

ก่อนที่จะเริ่มเข้ามาเป็นผู้ขับของ All Thai Taxi ต้องผ่าน
การ Training ทั้งกฎระเบียบของการเป็นผู้ขับรถโดยสาร
สาธารณะ จิตวิทยาการให้บริการ ก็จะมีคอร์สที่ต้อง
เข้ารวมทั้งหมด 3 วัน มีการฝึกในส่วนของระบบอีก 1 วัน
เพราะระบบนี้เป็นระบบเทคโนโลยีที่ซับซ้อนพอสมควร
ต้องให้เขารู้สึกสบายใจและรู้สึกว่ามันเป็นตัวช่วยให้เขา
จำ�นวนคนขับและจำ�นวนรถ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากไหม

ตอนนีเ้ รารับคนขับเพิม่ ตลอด แต่วา่ จ�ำนวนรถคงที่ จริงๆ
ก็มแี ผนทีจ่ ะขยายสองทิศทาง ทิศทางหนึง่ ก็คอื ในแง่พนื้ ที่
ให้บริการ เราก็มีแผนขยายพื้นที่ให้บริการไปต่างจังหวัด
หลายจังหวัดก็เป็นจังหวัดที่มีความต้องการแล้วแต่ก็ยัง
ไม่มีแท็กซี่ที่มีคุณภาพไปให้บริการ อีกทิศทางหนึ่งเรา
ก็ขยายไปยังบริการที่นอกเหนือจากการให้บริการเฉพาะ
แท็กซีท่ วั่ ไป เช่น จองเครือ่ งบินแล้วจองแท็กซีด่ ว้ ย รวมถึง
การเหมารถทั้งวัน
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เราท�ำตามกฎหมาย รถเราส่วนใหญ่จดทะเบียนกรุงเทพฯ
ถ้านอกพื้นที่จะมีตารางให้เช่าเหมาได้ตามกฎหมาย แต่
ถ้าเป็นกรณีภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เราก็ท�ำตาม
แท็กซี่มิเตอร์ปกติของกรมการขนส่งทางบก แต่ถ้าเป็น
บริการทีม่ กี ารจองผ่านแอปเราก็มคี า่ จอง 40 บาท ถ้ามีการ
จองล่วงหน้าคือ 100 บาท เพราะรถเราจะต้องล็อกเวลา
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง เพือ่ ทีจ่ ะไปรอผูโ้ ดยสาร คนขับ
จะได้ค่าโดยสารไป ส่วนค่าบริการก็จะแบ่งกันคนละครึ่ง
ระหว่างส่วนควบคุมกับคนขับ และมีคา่ ใช้จา่ ยรายเดือนของ
คนขับที่ต�่ำมาก พูดง่ายๆ คือถ้าเขาได้รับงานจากระบบ
แอปพลิเคชันเฉลี่ยหนึ่งงานต่อวันก็คุ้มต้นทุนในส่วนของ
ค่าระบบแล้ว
วางแนวทางหรือเป้าหมายในอนาคตไว้อย่างไร

อย่างที่อธิบายไปตั้งแต่ต้นว่า วัตถุประสงค์ของการท�ำ All
Thai Taxi คือเพื่อให้เห็น Business model เราไม่มีเงินทุน
ที่จะมาขยายจนครอบคลุมการให้บริการส่วนใหญ่ เพราะ
แท็กซี่ที่กรุงเทพมีทั้งหมดกว่า 80,000 คัน ในประเทศ
มีเกือบ 100,000 คัน แต่เราพยายามท�ำให้เห็นว่า ถ้าท�ำให้
แท็กซี่มีคุณภาพ ประชาชนก็จะ Commit กับคุณ คุณก็จะ
มีแบรนด์ที่แตกต่าง นี่คือสิ่งที่เราพยายามจะจุดประกาย
ส่วนเป้าประสงค์ในเชิงขององค์กรก็ไม่ได้คาดหวังอะไร
เพราะมันเป็นธุรกิจทีต่ อ้ งใช้เงินทุนสูง เปรียบเทียบกับการที่
เราท�ำเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึง่ นอกจากนี้ ในเชิงเทคโนโลยี
ก็มีเป้าหมายในการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชันเพื่อไป
ให้บริการในส่วนอื่นๆ เช่น รถเช่า รถท่องเที่ยว
คิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคที่ทำ�ให้เทคโนโลยี
ไม่สามารถแพร่กระจายเข้าไปในระบบขนส่ง
สาธารณะต่างๆ ได้

คนไทยเป็นคนที่รับของใหม่ได้เร็วถ้ามันสอดคล้องกับ
การใช้ชวี ติ จะเห็นได้จากสมาร์ตโฟน เราเป็นผูใ้ ช้ Facebook
ที่ใหญ่กลุม่ หนึง่ ของโลกเลยนะ Line ก็เช่นเดียวกัน ถึงขัน้ มี
Line Thailand เพราะฉะนั้นคนไทยในเชิงการใช้เทคโนโลยี
เราไม่ได้เป็นสองรองใคร อาจจะ Advance กว่าด้วยซ�้ำ
แต่คราวนี้คงเป็นค�ำถามเรื่องความยืดหยุ่นของภาคธุรกิจ
กับกฎระเบียบภาครัฐมากกว่า เช่น กลุ่มคนที่ต้องการ
พัฒนาธุรกิจพวกนี้ บางครั้งมันยาก เพราะทุกอย่างมันเร็ว
และมีความเสี่ยงสูง ภาคการลงทุนของเรายังเป็นลักษณะ
Conventional อยู่ ดูแล้วใครจะมาให้เงินกู้ ไม่เหมือนกับ
เมืองนอกที่เขากล้าลงทุน เพราะฉะนั้นเราก็จะรอเป็นผู้รับ
เดีย๋ วก็มแี อปพลิเคชันต่างๆ เข้ามาให้บริการในไทยอยูแ่ ล้ว
อย่างแอปพลิเคชันแท็กซี่ที่เราเห็น ค�ำถามที่ส�ำคัญจึงอยู่
ที่ว่า เมื่อถึงจุดนั้นแล้ว เราจะมีพื้นที่ให้คนไทยยืนแค่ไหน
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ตามกลไกราคาแล้ว ทำ�ให้ค่าบริการแพงขึ้น
กว่าปกติหรือเปล่า มีวิธีการช่วยเหลือคนขับ
และผู้โดยสารอย่างไร

ในฐานะของผูใ้ ช้บริการก็ถอ
ื ว่า All Thai Taxi เป็นอีกทางเลือกหนึง่
ของการโดยสารโดยแท็กซีท
่ ม
ี่ ค
ี ณ
ุ ภาพและสามารถแก้ปญ
ั หาหลายๆ
อย่างได้ และในฐานะคนไทยตัวเล็กๆ อย่างเรา ก็คงจะเห็นแล้วว่า ระบบ
การบริหารจัดการแท็กซีท
่ ม
ี่ ค
ี ณ
ุ ภาพนัน
้ มีอยูจ
่ ริง จากตัวอย่างของ
ระบบ All Thai Taxi
หวังว่ารัฐบาลหรือหน่วยงานจากภาครัฐจะหันมามองรูปแบบ
การบริหารจัดการของ All Thai Taxi แล้วนำ�ไปปรับใช้ในภาพรวม
ของประเทศเพื่อยกระดับแท็กซี่ของไทย ต่อยอดไปถึงการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งของไทยให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
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COVER STORY
เรื่อง: รุจรวี นาเอก

MIND
รถไฟฟ้า (ไปไหน) นะเธอ :
รถไฟฟ้าไทยจะไปไหนในอนาคต

THE
GAP

หลังจากกลายเป็นฉากหลังสุดแสนโรแมนติก ระหว่าง ‘เหมยลี’่ กับ ‘คุณลุง’ ในภาพยนตร์เรือ
่ ง รถไฟฟ้า... มาหานะเธอ เราก็ปฏิเสธ
ไม่ได้ว่า ‘รถไฟลอยฟ้า (BTS)’ และ ‘รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT)’ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนกรุงไปแล้ว โดยเฉพาะในเวลาเร่งรีบ
การใช้บริการรถไฟฟ้าเป็นทางเลือกต้นๆ ของใครหลายคน เพราะนอกจากจะสะดวก รวดเร็ว หลีกเลีย
่ งการจราจรหนาแน่น
บนถนนแล้ว ยังเป็นระบบขนส่งสาธารณะทีส
่ ามารถกะเวลาได้แน่นอนทีส
่ ด
ุ (ยกเว้นแต่วน
ั ไหนจะเกิดเสียกะทันหัน อันนัน
้ ก็ตอ
้ ง
หาวิธีกันเองแล้ว)
นอกจากนี้ รถไฟฟ้ายังเป็นเครือ
่ งหมายในการการันตีวา่ ‘สะดวกสบาย’ สำ�หรับย่านทีอ
่ ยูอ
่ าศัย ช่วยเพิม
่ มูลค่าให้พน
ื้ ทีน
่ น
ั้
มีราคาสูงขึ้น เพื่อแลกกับ ‘เวลา’ ที่สูญเสียไปมากกว่าครึ่งในการเดินทางในแต่ละวัน ซึ่งสำ�หรับใครหลายคนก็คงอยากจะ
เสียเงินตรงนี้มากกว่าที่จะเสียเวลา เสียสุขภาพ บนท้องถนนในกรุงเทพมหานครแน่นอน
แต่ในความสะดวกสบายก็ยังมีปัญหาซ่อนอยู่ ไม่ว่าจะเป็น ‘ค่าโดยสาร’ ที่นับวันจะแพงขึ้น (แถมยังไม่เท่ากันอีก)
การขยับขยายของการก่อสร้างถนนเส้นใหม่ที่ทำ�ให้รถติดกว่าเดิม หรือปัญหายอดฮิตอย่าง ‘ทำ�ไมเราต้องแยกบัตร’ ที่ยัง
มืดบอดถึงทุกวันนี้ จนไม่รวู้ า่ อนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ในฐานะผูใ้ ช้บริการทัง้ สองระบบเองก็คงสงสัยไม่นอ
้ ยว่า ‘อนาคต’
ของรถไฟฟ้าไทยจะเป็นอย่างไรกันแน่
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ทำ�ไมค่าโดยสารถึงแพง แถมยังไม่เท่ากัน แล้ว
ค่าโดยสารรถไฟฟ้าของไทยอยู่อันดับไหนในโลก

ถ้าให้เพื่อน A และ B ลองขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นจากจุดเดียวกัน
โดย A ขึ้นจากสถานีหมอชิต (BTS) ส่วน B ขึ้นจากสถานี
จตุจักร (MRT) และมีเป้าหมายที่สถานีอโศกหรือสุขุมวิท
จะพบว่า A ทีข่ นึ้ รถไฟ BTS จะเสียเงินค่าตัว๋ 42 บาท ส่วน B
ที่ขึ้นรถไฟ MRT จะเสียเงินค่าตั๋ว 35 บาท ทั้งที่ระยะทาง
เท่ากัน แต่เงินค่าตั๋วนั้นกลับต่างกันถึง 7 บาท
นัน่ เป็นเพราะ ‘เจ้าของสัมปทาน’ ของสองระบบนัน้
ไม่ใช่บริษัทเดียวกัน
สัมปทานในสร้างและด�ำเนินงานรถไฟลอยฟ้า
(BTS) เป็นของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน) ภายใต้สงั กัดของกรุงเทพ ในขณะทีร่ ถไฟฟ้าใต้ดนิ
(MRT) เจ้าของสัมปทานนั้น คือ บริษัท ทางด่วนและรถ
ไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ภายใต้สังกัดของการ
รถไฟฟ้ามวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. และในการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดนิ ทางรัฐบาลได้ชว่ ยเรือ่ งการก่อสร้าง
ท�ำให้ลดต้นทุนได้มาก แต่ในขณะเดียวกันในช่วงก่อสร้าง
รถไฟลอยฟ้านั้นเป็นการลงทุนโดยเอกชนทั้งหมด ท�ำให้
ราคาโดยสารนั้นมีราคาที่แตกต่างกัน เนื่องจากต้นทุนใน
การก่อสร้าง ระยะเวลา อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นสูงทุกปี
รวมทั้งการถือครองสัมปทานของเอกชนที่เป็นตัวก�ำหนด
ราคาของรถไฟฟ้า
เว็บไซต์ whereisthailand.info ได้เขียนบทความ
วิเคราะห์เกี่ยวราคารถไฟฟ้าไทย โดยเปรียบเทียบกับราคา
รถไฟฟ้าในประเทศทวีปเอเชีย อย่าง ญีป่ นุ่ ฮ่องกง สิงคโปร์
และจีน (เซีย่ งไฮ้) ผลปรากฏว่า รถไฟฟ้าของไทยนัน้ มีราคา
ทีส่ งู มากกว่าทุกประเทศเมือ่ เดินทางเป็นระยะไกล แต่ทงั้ นี้
ก็ตอ้ งค�ำนึงถึงหลายๆ ปัจจัยร่วม ทัง้ วัสดุกอ่ สร้าง ตูร้ ถไฟ
รวมไปถึงการใช้งานเช่นกัน

รวดเร็วหรือยุ่งยาก การเปลี่ยนสถานีระหว่าง
ลอยฟ้าและใต้ดิน

รถไฟฟ้า BTS และ MRT มีอยู่ 3 สถานีที่เชื่อมถึงกัน
คือ หมอชิต-จตุจักร, อโศก-สุขุมวิท และศาลาแดง-สีลม
ซึ่งครอบคลุมทั้งในย่านการเดินทางและย่านธุรกิจใหญ่
ในกรุงเทพ ถ้าค�ำนวณจากเวลารถติดตามแยกดังๆ ย่านนัน้
และความสะดวกในการเดินทางไปจุดหมายอืน่ ๆ ทีร่ ถไฟฟ้า
ไม่ได้ครอบคลุมอยู่ ก็นับว่าการเปลี่ยนสถานีนั้น ‘รวดเร็ว’
ทันใจแน่
แต่การเปลีย่ นสถานีนน้ั กลับเป็นเรือ่ ง ‘ยุง่ ยาก’ เมือ่
น�ำไปใช้กับรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-บางซื่อ หลังจาก
เปิดใช้งานไปเมือ่ ปลายปีทผี่ า่ นมา นอกจากค่าโดยสารทีแ่ พง
กว่าปกติหลายเท่าเพราะระยะทางที่มากขึ้น การที่สถานี
บางซื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับสถานีจตุจักรจึงกลายเป็นปัญหา
ส�ำคัญท�ำให้หลายคนต้องเซย์กู้ดบาย
ปัญหาก็เหมือนกับปัญหาค่าโดยสารแพง เพราะ
เจ้าของสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง คือ บริษทั เจ้าของ MRT
ท�ำให้การสร้างสถานีเชือ่ มระหว่างบางซือ่ -จตุจกั ร ต้องหารือ
กันก่อน ซึง่ ยังไม่มกี ำ� หนดว่าเมือ่ ไรจะเสร็จสิน้ ทางบริษทั นัน้
ก็แก้ปัญหาด้วยการจัดรถ Shutter bus รับส่งระหว่างสถานี
บางซื่อ-จตุจักร มีการสร้างลานจอดรถไว้ที่สถานีบางใหญ่
และมีสว่ นลดค่าจอดรถให้สำ� หรับคนทีใ่ ช้บริการลานจอดรถ
แต่กไ็ ม่ใช่การแก้ไขปัญหาทีด่ นี กั เพราะถนนบริเวณจตุจกั รบางซื่อ จัดว่าเป็นเส้นทางที่รถติดอยู่เกือบตลอดเวลา
ยิง่ จาก กระทู้ ‘รีววิ นัง่ รถไฟฟ้าสายสีมว่ งจากตลาด
บางใหญ่ ไปงานทีน่ านา (อโศก)’ จากผูใ้ ช้ในเว็บไซต์พนั ทิป
ที่ค�ำนวณเวลาเดินทางแบบขับรถไปท�ำงาน กับขึ้นไฟฟ้า
สายสีม่วงไปต่อ MRT พบว่าใช้รถไฟฟ้านั้นใช้เวลามากกว่า
ถึงเท่าตัว แถมปัญหาเรื่องบัตรโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง
กับ MRT ที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันในตอนนี้ ผู้ใช้ก็ต้องคิด
กันยาวๆ ถึงจะมีสัญญาเรื่องการปรับระบบบัตรอย่างบัตร
MRT Plus บัตรโดยสารแบบใหม่ หรือการปรับปรุงระบบ
ครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา ที่ระบบตรวจตั๋ว
ขัดข้อง ต้องไปใช้ตั๋วกระดาษแทน
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เป็นค�ำถามที่หลายๆ คนถามกับตัวเอง โดยเฉพาะ
ชาวลาดพร้าว หรือคนที่ท�ำงานย่านลาดพร้าว หลังจาก
มีการประกาศแรกสุดในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายเขียว
ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต โดยเริ่มจากบริเวณหน้า
เซ็นทรัลลาดพร้าว ก่อนค่อยๆ ขยับมาบริเวณเสนานิคม
และล่าสุดประกาศปิดห้าแยกลาดพร้าว ท�ำให้การจราจร
แถบนั้นเรียกว่าเป็นอัมพาต เลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยง (แต่
ส�ำหรับคนบ้านแถวนั้นก็ต้องอดทนกันต่อไป)
ไม่ใช่แค่สายสีเขียวเท่านั้นที่อยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้าง ยังมีรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู แคราย-มีนบุรี
และรถไฟฟ้า BTS สายสีเหลือง ลาดพร้าว-ส�ำโรง ที่เริ่ม
ก่อสร้างในปีนี้ และนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่ม
การเดินรถไฟฟ้า ที่มีจ�ำนวนโครงการถึง 10 โครงการ
ด้วยกัน ครอบคลุมกรุงเทพฯ และปริมณฑล 4 จังหวัด
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม
นอกจากการขยายเส้นทางการเดินรถไฟฟ้าที่
ขยายไปสู่เขตปริมณฑลที่เป็นย่านชานเมืองแล้วก็ยังมี
การเชื่อมต่อไประบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ อย่างเช่นสาย
สีแดงเข้ม รังสิต-มหาชัย ที่มีสถานีสนามบินดอนเมือง
รวมอยูใ่ นเส้นทาง และเพิม่ สายสีแดงอ่อน ศาลายา- ตลิง่ ชัน
-มักกะสัน ในส่วนของแอร์พอร์ตเรลลิงค์ (BRT) ที่จะเริ่ม
ก่อสร้างในปี 2561
และมีโครงการอืน่ ๆ ทีเ่ พิม่ สถานีรถไฟฟ้าทัง้ BTS
และ MRT กระจายให้ทวั่ เขตกรุงเทพ ถึงการเดินทางในช่วง
รถติดจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อ แต่การแลกกับการเดินทางที่
สะดวกมากขึ้นก็นับว่าคุ้มค่าอยู่เหมือนกัน
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เพิ่มสายรถไฟฟ้า ดีอย่างไร ทำ�ไมเราต้องรอ

บัตรแมงมุม บัตรเดียวเชื่อมต่อทุกระบบ
อนาคตสดใสของการเดินทาง

หลังจากได้ยินข่าวแว่วๆ ถึงการรวมบัตรของรถไฟฟ้า
ทัง้ สองระบบเมือ่ ปีทแี่ ล้ว จะมีการประกาศใช้ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2560 แต่ข่าวก็เงียบไป จนในที่สุดก็ได้
มีประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว ส�ำหรับ บัตรแมงมุม
(MANGMOOM)
ในทีแรก บัตรแมงมุม จะเป็นการรวมบัตร
ระหว่าง BTS, MRT และแอร์พอร์ตเรลลิงค์ เท่านั้น แต่ว่า
แผนอนาคตระยะยาว การรถไฟฟ้าขนส่งแห่งประเทศไทย
หรือ รฟม. ประกาศเพิ่มให้บัตรแมงมุมเป็นได้ทั้งบัตร
เงินสด เหมือนกับบัตร Rabbit ทีใ่ ช้เงินในบัตรซือ้ ของและ
สะสมแต้มได้ รวมไปถึงเชือ่ มข้อมูลเข้ากับระบบพร้อมเพย์
นอกจากนีท้ าง รฟม. ยังมีแผนใช้แมงมุมร่วมกับระบบขนส่ง
สาธารณะอื่นๆ เช่น เรือ รถไฟ และรถเมล์ จากปกติ
ที่พกบัตรสองสามใบในกระเป๋า แต่นี่แค่พกบัตรแมงมุม
ใบเดียวก็เดินทางได้ตลอดทุกระบบ
ส�ำหรับใครทีก่ ำ� ลังรอฟังข่าวดีอยูน่ นั้ ตอนนีร้ ะบบ
บัตรแมงมุมก�ำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจา จะเริ่มติดตั้ง
และทดสอบระบบในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม และ
เปิดให้ใช้ในช่วงกลางปี 2560 นี้แน่นอน

ทิศทางของรถไฟฟ้าไทยนัน
้ มีแนวโน้มทีพ
่ ฒ
ั นาไปทางทีด
่ ขี น
ึ้ ถึงจะ
ไม่ได้แก้ได้ทุกปัญหาที่เราสงสัย หรือบางปัญหาก็ต้องรอเวลา
ถึงจะสะสางเรียบร้อย แต่สิ่งหนึ่งที่มั่นใจได้ คือแนวโน้มการใช้
รถไฟฟ้านัน
้ จะมีการใช้งานทีม
่ ากขึน
้ และเพือ
่ ตอบรับความต้องการ
ของผู้ใช้ แน่นอนว่าการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าอาจกลายเป็น
ตัวเลือกหลักในการเดินทางเข้าเมืองมากกว่าการใช้รถหรือเรือ
ในอนาคตอีกไม่นานนี้

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

เมือ
่ ปลายปีทแี่ ล้ว (พ.ศ. 2559) ข่าวฮือฮาอย่างหนึง่ ในหลายสำ�นักสือ
่ คือ รถไฟขบวนใหม่ ทีซ่ อ
ื้ มาจาก
ประเทศจีน และเปิดให้บริการใน 4 เส้นทาง คือ สายเหนือ ‘อุตราวิถ’ี (กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ)
สายอีสานเหนือ ‘อีสานมรรคา’ (กรุงเทพฯ – หนองคาย – กรุงเทพฯ) สายอีสานใต้ ‘อีสานวัตนา’
(กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี – กรุงเทพฯ) และสายใต้ ‘ทักษิณารัถย์’ (กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ)
โดยเป็นการให้บริการภายใต้รูปแบบรถไฟขบวนด่วนพิเศษ เพิ่มความเร็วของการเดินทางและความแรง
ของออปชัน
่ เสริมทีม
่ บ
ี ริการบนรถ จนเป็นทีต
่ น
ื่ ตาตืน
่ ใจกันถ้วนหน้า บล็อกเกอร์สายท่องเทีย
่ วจึงแห่กน
ั
ไปใช้บริการและจัดรีวิวมาอย่างเต็มอิ่ม
ทั้งนี้ ตามที่โบราณกล่าวไว้ สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำ� ฉะนั้นแล้วจะพลาด
ได้อย่างไร เราจึงขอไปลูบๆ คลำ�ๆ สัมผัสนวัตกรรมใหม่ๆ (สำ�หรับเมืองไทย) เพื่อมาเล่าให้อ่านกัน
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เราเริ่มต้นกันที่ประเด็นยอดฮิตส�ำหรับรถไฟไทย คือ การ
ตรงต่อเวลา เปลีย่ นขบวน เปลีย่ นโบกีแ้ ล้ว รูปลักษณ์ภายนอก
พัฒนาขึน้ แล้ว ระบบจะเปลีย่ นแปลงด้วยหรือไม่ ปรากฏว่า
บนหน้าตั๋วระบุเวลารถไฟออกคือ 20:00 น. หรือสองทุ่ม
ล้อเคลื่อนจริงก็ตามนั้น ไม่มีสาย ไม่มีเลตแต่อย่างใด เป็น
อันว่าการเริ่มต้นเป็นไปด้วยดี
หลังจากก้าวขึ้นรถไฟตู้ที่ 11 และต้องเดินต่อ
เพือ่ หาตูท้ ี่ 4 อันเป็นทีน่ งั่ ซึง่ ได้มกี ารจองไว้ เราจึงได้เดินผ่าน
หลายตู้ เห็นบรรยากาศหลากหลายภายในรถไฟแต่ละตู้
ได้สัมผัสเปิดประตูด้วยความตื่นเต้น ผ่านผู้ร่วมเดินทางทั้ง
ชาวไทยและต่างชาติ ทัง้ ฟากประเทศตะวันตกและประเทศ
ตะวันออก ทัง้ มากันเป็นคณะ คุยกันสนุกสนาน ทัง้ มาแบบ
แบ็กแพ็ก ฉายเดี่ยว นอนคนเดียวเงียบๆ เสมือนที่นอน
ในค�่ำคืนนี้เป็นโลกส่วนตัวอีกหนึ่งใบ และทั้งมากันเป็นคู่
เดินทางกันแบบโรแมนติกตลอดค�่ำคืน
เมื่อเดินส�ำรวจทั้งสภาพรถไฟและผู้คนไปเรื่อยๆ
จนกระทั่งถึงตู้นอนที่เราจองไว้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจ�ำตู้ก�ำลัง
ทยอยปูที่นอนให้กับเหล่านักเดินทางอยู่ด้วยความช�ำนาญ
เรายืนรอพลางสายตาก็จ้องมองพลาง ลักษณะท่าทีการ
เคลือ่ นไหวของเจ้าหน้าทีบ่ ง่ บอกถึงระดับความเป็นมืออาชีพ
ของการปูที่นอน ตั้งแต่การพับ ทบ เปิด ประกอบ จนที่นั่ง
เปลี่ยนมาเป็นที่นอน ไปจนถึงการปูผ้าซึ่งเรียบเนียนกริบ
เราถามถึงความช�ำนาญเหล่านี้ว่าได้แต่ใดมา ค�ำตอบก็คือ
เจ้าหน้าที่ประจ�ำตู้ทุกตู้จะต้องผ่านการฝึกอบรมการดูแล
ผูเ้ ดินทางมาอย่างเข้มข้น ทัง้ ในด้านการดูแลความเรียบร้อย
ของสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ และการดูแลรักษาความ
ปลอดภั ย ให้ แ ก่ ทุ ก ชี วิ ต ในความรั บ ผิ ด ชอบของตั ว เอง
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างยิ้มแย้มว่า
“ปกติจะปูตอนประมาณหนึ่งทุ่ม แต่ขบวนนี้ออก
สองทุม่ ก็ดวู า่ ทีน่ งั่ ไหนมีคนนัง่ ก็คอ่ ยเดินมาปูให้ทลี ะคนๆ
ใช้เวลาไม่นานหรอก ปูสองทุม่ เก็บหกโมงกว่า ปูเองเก็บเอง
ทุกที่นั่ง เตียงล่างต้องปู เพราะมันประกอบจากที่นั่ง เตียง
บนไม่ต้อง แค่ปูผ้าและใส่ปลอกหมอน มีปลั๊กไฟอยู่ตรงนั้น

ทีว่ างแก้วอยูต่ รงนี้ น�ำ้ ดืม่ นีด้ มื่ ได้ ให้คนละขวด ไม่มไี วไฟนะ
ไวไฟมีแค่ที่ตู้อาหาร เดินไปกินได้ ไปนั่งใช้ไวไฟได้ ห้องน�้ำ
อยูอ่ กี ฝัง่ เป็นระบบสุญญากาศเหมือนในเครือ่ งบิน” จบการ
อธิบาย การปูเตียงก็เสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่เดินผละไปปูเตียง
ด้านข้าง และการส�ำรวจออปชั่นต่างๆ ก็เริ่มต้นขึ้น
เราส�ำรวจจุดแรกคือ ตู้อาหาร ด้วยความกลัวว่า
อาหารจะหมดหรือครัวจะปิดเมื่อดึกเกินไป จึงต้องเดินไป
ส�ำรวจเป็นอันดับแรก แต่เมื่อไปถึงก็พบว่า ความกลัวนั้น
ไม่สมควรมีแต่อย่างใดเลย เพราะตู้อาหารเปิดให้บริการ
ตลอดการเดินทาง แอาหารคือบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป อาหาร
แช่แข็งที่คุ้นเคย กาแฟ ขนมต่างๆ ที่สามารถเดินมาเติม
ใส่ทอ้ งได้ตลอดเวลา และนอกจากอาหารก็ยงั มีการแบ่งมุม
เล็กๆ ไว้เป็นมุมยาสามัญประจ�ำบ้านส�ำหรับคนที่มีอาการ
ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัว เช่น ปวดหัว ตัวร้อน ปวดท้อง
น�้ำมูกไหล เป็นต้น
ส�ำรวจรถแล้ว ส�ำรวจอาหารการกินแล้ว เราก็พากัน
กลับมาตื่นเต้นกับที่นั่งซึ่งตอนนี้แปลงสภาพเป็นที่นอน
เรียบร้อย รูดม่านเพื่อความเป็นส่วนตัว ท�ำท่าเหม่อมอง
ออกไปด้านนอก เห็นสองข้างทางมืดสนิท ให้ความรูส้ กึ ของ
การเดินทางทีใ่ ฝ่ฝนั จริงๆ แบตเตอรีโ่ ทรศัพท์มอื ถือจะหมด
ก็ชาร์จได้ มีตะแกรงตาข่ายไว้หย่อนมือถือหรือใส่ของจุกจิก
เพื่อการจัดระเบียบที่ดีในพื้นที่ไม่กว้าง นอกจากนี้ พนักพิง
ยังสามารถดึงออกมาเป็นชัน้ วางของเล็กๆ เหนือหัวนอนได้
อีกต่างหาก ถือว่าฟังก์ชนั่ การท�ำงานของทุกสิง่ ในส่วนบริการ
เหล่านีถ้ กู ออกแบบมาได้อย่างคุม้ ค่าทุกตารางนิว้ สมกับเป็น
รถไฟขบวนพิเศษ
ตื่นเต้นกับหลายส่วนของรถไฟแล้ว เราก็ได้เวลา
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่อีกสักเล็กน้อย ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ใจดีมาก
อธิบายอย่างเป็นกันเอง และมีใจบริการในระดับที่ดีเยี่ยม
เริ่มกันที่ค�ำถามแรก
“รถไฟขบวนใหม่นยี้ งั ช้าหรือไม่ตรงเวลาอยูไ่ หม?”
เจ้าหน้าที่ตอบทันควัน
“ไม่ช้าหรอก เพราะไม่มีขนผัก ขนตะกร้าอะไร
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เยอะแยะแล้ว คนขึน้ ก็รบี ขึน้ คนลงก็รบี ลง จอดแค่สถานี
ที่ต้องจอด มันก็ไม่ช้า แต่ถ้ามีรถตายขวางอยู่ข้างหน้า
ก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกัน”
รถตาย ในที่นี้หมายถึง รถเสีย ด้วยความที่
รางรถไฟในประเทศไทยยังเป็นระบบรางเดี่ยว รถไฟที่
จะวิ่งตัดกันหรือต้องผ่านจุดเดียวกัน จ�ำเป็นต้องรอกัน
ถ้าขบวนหนึ่งช้าหรือเสีย ก็จะท�ำให้อีกขบวนหนึ่งช้า
หรือไปต่อไม่ได้ด้วย ข้อมูลตรงนี้เป็นที่ทราบกันดี ซึ่ง
ส�ำหรับรถไฟขบวนด่วนพิเศษนี้ ก็ยังจะสามารถพบเจอ
ปัญหานี้ได้บ้างในบางจุด
“แต่มนั อาจไม่ได้ตรงเป๊ะแบบนับเป็นวินาทีนะ
ดูตรงจอนัน้ ก็ได้” เจ้าหน้าทีอ่ ธิบายเพิม่ เติม พลางชีไ้ ปที่
จอแอลซีดีแสดงเส้นทางวิ่งของขบวนรถ ระบุสถานี
ทั้งหมด เวลาปัจจุบันและเวลาที่จะไปถึงแต่ละสถานี
แบบเรียลไทม์ พร้อมข้อมูลสถานีถัดไป ให้ผู้เดินทาง
ดูได้ตลอดเวลาและวางแผนการเดินทางได้ดีขึ้น
“คือเวลาของแต่ละสถานีอาจจะมีเหลือ่ มๆ บ้าง
ช้าไปสองสามนาทีบ้าง แต่เวลารวมเมื่อถึงปลายทาง
มันจะไม่ชา้ มากหรอก อย่างมากก็ไม่เกินสิบนาที เพราะ
รถสามารถท�ำเวลาได้เมื่อออกนอกเมือง บางทีก็มีนะ
ที่ถึงก่อนเวลาเป็นสิบนาทีเหมือนกัน”
เป็นอันว่า รถไฟขบวนใหม่นนี้ า่ จะช่วยกูช้ อื่ เสียง
ด้านการตรงต่อเวลาให้แก่วงการรถไฟไทยได้ไม่น้อย
เลยทีเดียว
และเมือ่ เราถามต่อถึงเรือ่ งความปลอดภัย “พูด
ถึงความปลอดภัย รถไฟไทยที่ผ่านมาขึ้นชื่อเรื่องความ
ไม่ปลอดภัย จากหลายๆ กรณีที่เป็นข่าว ตรงนี้มีอะไร
เปลี่ยนแปลงหรือให้ความมั่นใจแก่ผู้เดินทางได้เพิ่มขึ้น
บ้างไหม”
เจ้าหน้าทีอ่ มยิม้ และตอบค�ำถามอย่างอารมณ์ดี
อีกเช่นเคย
“ลองดูนะ คิดว่ารถไฟขบวนนี้มันมีจุดไหน
ที่เกิดอันตรายได้บ้าง มีมุมไหนที่จะสามารถลากใคร
เข้าไปกระท�ำช�ำเราได้บ้าง”
เมื่อเราลากสายตาตามทิศทางการชี้นิ้วของ
เจ้าหน้าที่ และทบทวนเพื่อหาค�ำตอบจากค�ำถามของ

เจ้าหน้าที่
รถไฟขบวนพิเศษ มีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้โดยสาร
ประจ�ำทุกตู้ มีเจ้าหน้าทีด่ แู ลความเรียบร้อย หรือทีเ่ รียกกัน
สั้นๆ ว่า การ์ด เดินตรวจตั๋วกันแทบจะทุกสถานีที่มีคน
ขึ้นและลง ปกติรถไฟขบวนหนึ่งจะมีการ์ด 2 คน แต่ถ้า
ขบวนยาว มีหลายตู้ เช่นขบวนนีซ้ งึ่ มีถงึ 11 ตู้ ก็จะมีการ์ด
3 คน ดูแลหัวขบวน กลางขบวน และท้ายขบวน การเดิน
ตรวจตราแต่ละครั้งก็ไปกันทั้งสามคน ช่วยกันดูแลความ
เรียบร้อย บรรยากาศในรถไฟสว่างไสว เปิดไฟตลอดเวลา
ถ้าอยากอยู่ในโลกส่วนตัวที่ไม่ต้องการแสงสว่างมาก
ก็สามารถปิดม่านหรือหาบังตามาจัดการได้ตามสะดวก
อยากเดินไปเข้าห้องน�้ำก็ไม่ต้องเดินไกล เพราะมีห้องน�้ำ
ประจ�ำตู้ ไม่ตอ้ งเดินผ่านหลายๆ ตูใ้ ห้รสู้ กึ หวาดหวัน่ หัวใจ
แต่อย่างใด
นอกจากนี้ ความเข้ ม งวดในการดู แลความ
ปลอดภัยของผู้โดยสารก็จัดอยู่ในระดับที่ดีมาก เพราะ
ทั้งห้ามสูบบุหรี่ และห้ามดื่มสุราหรือของมึนเมาตลอด
การเดินทาง ตรงนี้เองที่ถือได้ว่าเป็นความปลอดภัยที่สุด
และแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ซึ่งห้ามก็คือห้าม แม้ว่า
จะมีคนมาขออนุญาต มาออดอ้อนอย่างไร เจ้าหน้าที่
ก็เด็ดขาด ไม่อนุญาตให้ดื่มแม้แต่นิดเดียว เท่านี้ก็นับว่า
สร้างความอุน่ ใจได้มากโขทีเดียว เพราะผูก้ อ่ อาชญากรรม
ส่วนใหญ่ล้วนแต่ก่อเรื่องเลวร้ายต่างๆ เพราะขาดสติ
เพราะความมึนเมา ท�ำให้ความเกรงกลัวต่อกฎหมายและ
ความละอายต่อบาปมีน้อยลง
ในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่ง และเป็นคนที่
ชื่นชอบการเดินทางในระดับสูงพอสมควร รู้สึกชื่นใจ
เป็นอย่างยิ่ง ที่อย่างน้อยก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงใน
วงการรถไฟไทย วงการซึง่ ผูค้ นจ�ำนวนไม่นอ้ ยส่ายหน้าให้
มาวันนีเ้ ราสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ตรงเวลา
มีสวัสดิภาพในชีวิตและทรัพย์สินที่ดีตลอดการเดินทาง
เป็นการเปลีย่ นแปลงทีน่ า่ ยินดี และหวังว่าการเปลีย่ นแปลง
เช่นนี้จะมีต่อไปเรื่อยๆ ให้สมกับเป็นประเทศที่มีการให้
บริการรถไฟมาอย่างยาวนาน
รถไฟไทย ถึงก็ชา่ ง ไม่ถงึ ก็ชา่ ง... วลีนี้ หวังว่าจะ
หายไปในเวลาอีกไม่นาน
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เรื่อง: ตรีรัก วงศ์รัตนโสภณ

AIRPLANE
เครื่องบิน:

ความฝันที่ใครๆ ก็บินได้

ภาพที่สวยงามที่สุดภาพหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ที่สามารถพบเห็นได้ก็คือ ภาพจากหน้าต่างเครื่องบินที่กำ�ลังบินขึ้นสู่ท้องฟ้า เครื่องบิน
ที่ปิดไฟหมดทั้งลำ�ช่วยให้ภาพยิ่งเด่นชัด ภาพแสงไฟพราวระยับของเมืองหลวงในยามค�่ำคืน ราวกับหมู่ดาวบนผืนดิน อีกภาพคือ
ภาพของปุยเมฆลอยคลอเคล้ายอดเขายามกลางวัน อาจเป็นเพราะเหตุนี้ก็ได้ที่ทำ�ให้มนุษย์ในอดีตอยากขึ้นมาสัมผัสความงดงาม
แบบนี้ ‘อยากบินได้’ ด้วยเหตุผลง่ายๆ นี้ พี่น้องตระกูลไรท์จึงได้สร้างเรื่องบินลำ�แรกของโลกขึ้นมา...
หลังจากนั้นเครื่องบินก็ได้รับการพัฒนาและเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น ในระยะแรกๆ เครื่องบินถูกพัฒนาเป็นอาวุธ
ในสงคราม โดยมีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นสนามทดลอง ระยะต่อมาจึงพัฒนาด้านการขนส่งในเชิงพาณิชย์นานาชาติ โดยที่แรก
ที่ทำ�สำ�เร็จคือ การขนส่งระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในสงครามโลกครั้งที่สอง เครื่องบินถูกนำ�ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการรบ
อีกครั้ง และยังคงแสดงแสนยานุภาพได้อย่างดี โดยเฉพาะในการพัฒนาด้านอาวุธของประเทศเยอรมนีและญี่ป่น
ุ แต่หลังจากสงคราม
จบลง เครื่องบินก็ถูกพัฒนาและใช้ในการพาณิชย์มากกว่าเดิม
ปัจจุบันนวัตกรรมการบินได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของการตลาดและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความฝันในการ
เดินทางของทุกคน ในระบบขนส่งที่เร็วที่สุดเท่าที่โลกสามารถทำ�ได้ตอนนี้
ลองไปดูกันว่า มีอะไรบ้างที่ทำ�ให้ความฝันในการบินได้ของทุกคนเป็นจริง
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ในระยะแรก การจะเดินทางโดยเครือ่ งบินท�ำได้ยากล�ำบาก เพราะมีคา่ ใช้จา่ ยสูงมาก
แต่ในปัจจุบนั ประชาชนทัว่ ไปสามารถขึน้ เครือ่ งบินกันได้มากขึน้ เพราะตัว๋ เครือ่ งบิน
มีราคาถูกลงมาก นอกจากจะมีโปรโมชั่นต่างๆ เข้ามาสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค ไม่วา่ จะเป็นการให้โหลดกระเป๋าใต้เครือ่ งฟรี หรือการบินภายในประเทศ
ในราคาถูกลงแล้ว ยังมีสิ่งที่เรียกว่า ‘สายการบิน Low cost’ เข้ามาตีตลาด
การขนส่งทางอากาศเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย
สายการบิน Low cost (สายการบินราคาถูก) หรือสายการต้นทุนต�่ำ
มีต้นแบบมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนจะแพร่หลายไปยังยุโรป มาจนถึง
เอเชีย และประเทศไทยในปัจจุบนั ลักษณะของสายการบินแบบนีค้ อื จะใช้ตน้ ทุนต�ำ่
เพือ่ ลดราคาค่าตัว๋ ผูโ้ ดยสาร ไม่วา่ จะเป็นการไม่บริการอาหารและของว่างบนเครือ่ ง
ปรั บ ให้ มี แ ต่ เ พี ย งที่ นั่ ง ชั้ น ประหยั ด
ทัง้ เทีย่ วบิน มักจะมีระยะการเดินทาง
สัน้ ๆ และลงจอดในสนามบินระดับรอง
ในแต่ละประเทศ การลดต้นทุนใน
การเดินทางแต่ละครั้งแบบนี้ ท�ำให้
สามารถกดราคาของตั๋วให้ต�่ำลงได้
ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เป็นชนชั้นกลาง
ที่ ต ้ อ งการประหยั ด เงิ น ในกระเป๋ า
นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
รายบุคคล เพราะสามารถเดินทางไป
ยังที่ต่างๆ ด้วยราคาที่ถูกลง จึงเป็น
การช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวม
ของประเทศทั้ ง ด้ า นท่ อ งเที่ ย วและ
การลงทุน
ที่สายการบินราคาถูก (Low
cost) ได้ รั บ การตอบรั บ ที่ ดีจ าก
ผูบ้ ริโภค เพราะราคาของการเดินทาง
ถูกลง แต่ก็ยังรักษาประสบการณ์ดีๆ
เมื่อโดยสารอยู่บนเครื่องได้ เนื่องจาก
เป็นการเดินทางระยะสั้นจึงสามารถ
ลดคุณภาพของเบาะที่นั่งผู้โดยสาร
ลงได้ โดยที่ผู้โดยสารแทบไม่ได้รับ
ผลกระทบใดๆเลย อาหาร ของว่าง และเครือ่ งดืม่ แม้จะไม่มบี ริการฟรี แต่ผโู้ ดยสาร
ก็ยังสามารถซื้อจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องได้หากต้องการ เนื่องจากไม่มี
งานบริการที่จ�ำเป็นต้องใช้จ�ำนวนคนมากๆ จึงลดจ�ำนวนของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินลงได้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของสายการบิน เห็นได้ว่าสิ่งที่
ตัดทอนลงไปเพื่อราคาที่ถูกลงนั้น ไม่ได้บั่นทอนความรู้สึกดีๆ บนเครื่องลงไปเลย
ถือเป็นการตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดที่สุดอย่างหนึ่ง และ
ไม่วา่ อย่างไรก็ตาม วิวสวยๆ จากบนท้องฟ้า ก็ยงั คงงดงามตราตรึงใจ ไม่วา่ ราคาตัว๋
จะแพงมากน้อยขนาดไหน
หากการพัฒนาจนเกิดสายการบิน Low cost เป็นการพัฒนาเพื่อผู้ใช้
ระดับสากล สายการบินขนาดใหญ่เองก็มีการพัฒนาเพื่อความปลอดภัยและ
ความสะดวกสบายอย่างเหนือระดับ เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริโภค
ระดับสูง ที่พร้อมจ่ายเพื่อความสะดวกสบาย
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ความบันเทิงบนน่านฟ้า
บริษัทแห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสได้ออกแบบเครื่องบิน
ไร้หน้าต่างขึ้นมา หลายคนอาจก�ำลังจินตนาการถึงภาพ
ของเครือ่ งบินทึบๆ ไร้ซงึ่ แสงอาทิตย์จากภายนอก เปล่าเลย
เครือ่ งบินไร้หน้าต่างในทีน่ ี้ คือมีหน้าจอสกรีนภายในห้อง
โดยสารแทนที่หน้าต่าง ซึ่งจะสามารถฉายภาพจากกล้อง
ให้ผู้โดยสารรับรู้ถึงบรรยากาศภายนอกได้นั่นเอง เป็น
ประสบการณ์เหนือระดับที่จะท�ำให้เราได้สามารถดื่มด�่ำ
กับบรรยากาศบนฟ้าได้อย่างเต็มที่ โดยจอสกรีนที่ว่านี้
ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการฉายภาพบรรยากาศ
ภายนอก นอกจากวิว จอสกรีนนีย้ งั สามารถฉายสิง่ บันเทิง
อย่างภาพยนตร์ได้อีกด้วย ถือเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจ
มากอย่างหนึ่งเลยทีเดียว
ถ้าพูดถึงความสะดวกสบายบนเครื่องบิน เรา
คงจะมองข้ามห้องโดยสารไปไม่ได้ นวัตกรรมส่วนใหญ่
ของสายการบินมักจะเกีย่ วกับห้องโดยสารแบบพิเศษ หรือ
ลูกเล่นต่างๆ ที่ใส่เข้าไปเพื่ออ�ำนวยความสะดวก หรือ
ให้ความบันเทิงเพื่อให้ผู้บริโภคไม่เบื่อหน่ายการเดินทาง
ยาวๆ อีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบที่นั่งโดยสาร
ให้กลายเป็นทีน่ อนส่วนตัว เอาใจผูเ้ ดินทางระยะไกล โดย
ออกแบบให้มีความเป็นส่วนตัวสูง สามารถปรับแสงสว่าง
ได้ตามทีต่ อ้ งการ พร้อมบริการความบันเทิงอย่างครบครัน
ไม่ว่าจะเป็นการบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครือข่าย
LAN บนเครือ่ งบิน หรือการทีอ่ อสเตรเลียก�ำลังพัฒนาเพือ่
น�ำระบบแว่น Virtual reality (VR) หรือระบบเสมือนจริง
ขึ้นมาใช้ให้ความบันเทิงบนเครื่องบิน ในขณะที่บริษัท
แห่งหนึง่ ในอิตาลีม่ คี วามคิดทีจ่ ะท�ำเบาะโดยสารให้คล้าย
กับเก้าอีใ้ นโรงภาพยนตร์ ยึดคุณสมบัตนิ งั่ สบายกินทีน่ อ้ ย
แต่ยงั ท�ำให้ผโู้ ดยสารขยับตัวได้งา่ ยขึน้ นัง่ สบายเหมือนกับ
ก�ำลังดูหนังบนเครือ่ งบิน เป็นนวัตกรรมทีท่ ำ� ขึน้ เพือ่ เอาใจ
ผู้โดยสารชั้นประหยัด

ความปลอดภัยแห่งอนาคต
นวัตกรรมที่เป็นความคิดที่แพร่หลายและน่าสนใจที่สุด
ในตอนนี้คือ การพัฒนาเพื่อให้ส่วนของห้องโดยสารบน
เครือ่ งบินสามารถแยกตัวออกมาได้ เมือ่ เครือ่ งบินเกิดเหตุ
ฉุกเฉินและอันตราย
เราอาจเคยได้ยินข่าวเครื่องบินตกอยู่บ่อยครั้ง
นั่นเป็นสาเหตุให้ใครบางคนยังไม่กล้าที่จะขึ้นไปสัมผัส
บรรยากาศบนน่านฟ้าเลยสักที กระทัง่ ภาพยนตร์เรือ่ ง Sully
ที่เข้าฉายไปเมื่อปีที่แล้ว (2559) ก็น�ำเสนอเรื่องราวของ
กัปตันที่ต้องน�ำเครื่องบินลงจอดฉุกเฉินบนแม่น�้ำฮัดสัน
เพราะเครื่องบินเกิดปัญหาขัดข้องไม่สามารถลงจอดได้
ลักษณะของเครื่องบินที่ปลดส่วนผู้โดยสารได้นี้
คือการออกแบบเครื่องบินแบบพิเศษที่ส่วนผู้โดยสาร
(กลางล�ำเครื่องบิน) ไม่ได้เชื่อมต่อกับส่วนหัวและท้าย
ของเครื่องบินอย่างถาวร สามารถสละส่วนโดยสารลงพื้น
ได้อย่างปลอดภัย เพื่อเป็นการรักษาชีวิตของผู้โดยสาร
สามารถลงจอดได้โดยใช้หลักการของร่มชูชพี โดยร่มชูชพี
ที่ว่าจะท�ำงานภายหลังจากที่ห้องโดยสารได้ดีดตัวออก
จากตัวเครื่องแล้ว นอกจากนี้ยังมีส่วนของท่อยางเพื่อให้
ตูโ้ ดยสารสามารถลอยน�ำ้ ได้ หากมีการลงจอดฉุกเฉินในน�ำ้
อุบตั เิ หตุทางอากาศนัน้ สามารถเกิดขึน้ ได้บอ่ ยครัง้ อย่างที่
เราทราบ นวัตกรรมเครือ่ งบินทีส่ ามารถปลดส่วนโดยสาร
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นการเข้ามาเติมเต็มความต้องการ
ของผู้บริโภคทุกระดับอย่างแท้จริง

โลกเราหมุนไปอย่างรวดเร็วมาก ใครจะคิดว่าเครื่องบินธรรมดาๆ
ที่ ส องพี่ น ้ อ ยช่ ว ยกั น ประดิ ษ ฐ์ ใ นวั น นั้ น จะพั ฒ นาขึ้ น มาจนเป็ น
ธุรกิจการขนส่งพาณิชย์ที่สำ�คัญที่สุดอย่างหนึ่งของโลกในวันนี้
เป็นธุรกิจที่ทำ�ให้คนไกลได้ใกล้กันเร็วขึ้น ธุรกิจที่เติมเต็มความฝัน
ของมนุษย์หลายคนบนโลก ‘ฝันอยากจะบินได้’ ไม่ว่าใครก็สามารถ
บินได้ วันนี้เทคโนโลยีของมนุษย์เราได้เติมเต็มความฝันของผู้คนใน
อดีตเหล่านั้นแล้ว
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เรื่อง: พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์

TO
THE >>
FUTURE
การเดินทางสุดล�้ำ
ในโลกอนาคต

หากลองนึกย้อนกลับไปในวัยเด็ก มีการ์ตน
ู หลายเรือ
่ งทีทำ
่ �ให้เราอยากจะเหาะเหินเดินอากาศได้ วาร์ป
ไปไหนมาไหนได้ หรือแม้กระทัง่ เดินทางย้อนเวลาได้ และในวันนี้ จินตนาการสุดล�ำ้ เหล่านัน
้ ไม่ได้หยุดอยู่
แค่ในการ์ตน
ู อีกแล้ว เพราะการเดินทางในโลกการ์ตน
ู หลายอย่างถูกทำ�ให้เกิดขึน
้ ในโลกแห่งความจริง
ระบบคมนาคมขนส่งเองก็ทันสมัยไม่ต่างจากที่เราเคยเห็นเมืองแห่งอนาคตในการ์ตูน ไม่แน่ว่า
การเดินทางแห่งอนาคตอาจอยู่ใกล้แค่ปลายนิ้วของเรานี่เอง

>> Gen H4
ในการ์ตูนโดราเอมอน ส่วนใหญ่แล้วการเดินทางไปไหน
มาไหนของโนบิตะและเหล่าผองเพือ่ นจะใช้คอปเตอร์ไม้ไผ่
เป็นหลัก เมื่อไม่นานมานี้ก็มีคนคิดประดิษฐ์ Gen H4
เฮลิคอปเตอร์จิ๋วที่เล็กที่สุดในโลกและมีที่นั่งส�ำ หรับนั่ง
คนเดียว มีใบพัดติดอยู่ข้างบนคล้ายคอปเตอร์ไม้ไผ่ โดย
เฮลิคอปเตอร์จิ๋วล�ำนี้จะสามารถพาคุณบินไปในระยะทาง
ใกล้ๆ ได้แบบไม่ต้องเซ็งรถติด ใครจะไปรู้ว่าในอีกไม่ช้า
เราอาจจะมีเฮลิคอปเตอร์สว่ นตัวบินไปไหนมาไหนก็ได้นะ

ตัวช่วยในการเดินทาง

เมือ่ นึกย้อนกลับไปเมือ่ ยีส่ บิ สามสิบปีทแี่ ล้ว ใครจะ
ไปนึกว่าโลกเราจะเจริญไปถึงขัน้ ทีส่ ามารถควบคุม
ทุกอย่างได้เพียงปลายนิว้ สัมผัส! การเดินทางก็เช่น
กัน ในปัจจุบันมีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเดินทาง
ทีส่ ามารถควบคุมได้ผา่ นหน้าจอ เพือ่ อ�ำนวยความ
สะดวกสบายและรักษาความปลอดภัยให้แก่ผใู้ ช้รถ
ใช้ถนน มาดูตัวอย่างแอปพลิเคชันเจ๋งๆ กัน
>> AccuFuel

ช่วยคุณควบคุมการใช้น�้ำมัน พร้อมระบุสถิติ
การกินน�้ำมันของรถ
>> OBD Car Doctor

ให้ค�ำแนะน�ำและให้สถิติเกี่ยวกับสมรรถนะต่างๆ
เช่น การเผาผลาญน�้ำมัน
>> Thailand highway traffic

>> Masdar City
นอกจากการเดินทางที่สะดวกยิ่งกว่าในการ์ตูนแล้ว เราก็ยังมีเมืองในฝันอย่าง
มาสดาร์ ซิตี้ (Masdar City) กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ที่มีการจัดการระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นระบบและไม่สร้างมลพิษ เพราะเป็น
เมืองแรกของโลกที่ปราศจากการใช้รถยนต์ ปลอดการใช้น�้ำมันและแก๊ส แต่จะ
ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แทน รถยนต์ใช้ระบบไฟฟ้าทีไ่ ม่จำ� เป็นต้องมีคนขับ
มีระบบปรับสภาพอากาศบนท้องถนน ไปจนถึงระบบตรวจวัดระดับการใช้
พลังงานของพลเมือง ฯลฯ จึงแทบไม่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้น
บรรยากาศ น่าดีใจทีว่ นั นีไ้ ด้เกิดเมืองในฝันขึน้ จริงๆ และไม่ใช่เพียงเมืองจ�ำลอง
ที่สร้างขึ้นชั่วคราวเท่านั้น แต่เป็นเมืองที่เติบโตอย่างยั่งยืนและจะเป็นเมือง
ต้นแบบในเรื่องระบบขนส่งสาธารณะให้แก่โลกในอนาคตอีกด้วย

ช่วยให้คุณตรวจสอบข้อมูลเส้นทางหลวง
รวมถึงการจราจรในประเทศไทย
และสามารถเข้าไปดูกล้องวิดีโอที่ติดอยู่
ทั่วประเทศไทย ซึ่งข้อมูลทั้งหมดมาจาก
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
>> Car HUD

หากคุณขับรถด้วยความเร็วเกินทีก่ ฎหมายก�ำหนด
แอปนี้จะสามารถใช้ GPS เพื่อติดตามความเร็ว
ของรถคุณ เพื่อรักษาความปลอดภัย

>> Hyperloop
การเดินทางแห่งอนาคตไม่ได้หยุดอยู่แค่การใช้พลังงานสะอาดเท่านั้น ในโลกที่รีบเร่งเช่นนี้ หาก
เราสามารถเดินทางได้เร็วกว่าไฟฟ้าความเร็วสูงหรือเครื่องบินก็คงจะดีไม่น้อย จึงได้มีการคิดค้น
ไฮเปอร์ลูป (Hyperloop) ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้าในแบบแคปซูล ผ่านทาง
ท่อแรงดันต�่ำ ด้วยความเร็ว 800 ไมล์ต่อชั่วโมง (เร็วกว่าเครื่องบินโดยสารที่อยู่บนอวกาศเสียอีก)
โดยใช้เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงที่ตัวรถจะถูกยกขึ้นจากรางด้วยแรงแม่เหล็ก และเคลื่อนที่ได้โดย
ไม่เกิดแรงเสียดทานระหว่างตัวรถกับตัวราง รถไฟไฮเปอร์ลูปจึงแล่นฉิวขนาดนี้ ล่าสุดมีการทดสอบ
การเดินทางจากซานฟรานซิสโกไปยังลอสแองเจลิส ใช้ระยะเวลาเพียง 35 นาทีเท่านั้น และไม่ใช่
เพียงการวิจัยหรือการทดสอบในทะเลทรายที่เป็นไปได้เท่านัน้ แต่ยังรวมถึงต้นทุนในการผลิตต�่ำทีจ่ ะ
ช่วยเพิม่ โอกาสและความเป็นไปได้ทจี่ ะน�ำเทคโนโลยีดงั กล่าวแพร่กระจายไปทัว่ โลกในอนาคตอีกด้วย
ที่มา:
jingro.com, cartoon.mthai.com,
www.moneyguru.co.th
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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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“

การเดินเป็นการคมนาคม
รูปแบบเดียวที่ร่างกายจะตั้งตรง
อย่างที่มนุษย์ควรจะเป็น
พร้อมเคลื่อนไหวด้วยสองเท้า
และกำ�ลังของตนเอง ซึ่งเป็นวิธี
ที่มนุษย์ควรพึงพอใจอย่างที่สุด

”

Edward Abbey
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SPEAKER
เรื่อง: นลิน สินธุประมา
ภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

CHADCHART
SITTIPUNT.

เปิดประเด็นขนส่งฯ
กับ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

เช้าวันศุกร์ เรากระโดดขึน
้ รถไฟฟ้าใต้ดน
ิ เพือ
่ เลีย
่ งปัญหาการจราจร
บนถนนกรุงเทพฯ มหานครทีร่ ถติดเป็นอันดับ 1 ของโลก ในประเทศ
ที่ มี อั ต ราการตายบนท้ อ งถนนจากอุ บั ติ เ หตุ ท างรถยนต์ สู ง ถึ ง
20,000 คนต่อปี เพือ
่ เดินทางไปสัมภาษณ์ รศ. ดร. ชัชชาติ สิทธิพน
ั ธุ์
อดีตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ผู้ให้ข้อมูลกับเราในภายหลังว่า
ตัวเลขและการจัดอันดับทั้งสองอย่างเบื้องต้น ล้วนแต่เป็นตัวชี้วัด
ที่บ่งบอกว่าระบบขนส่งสาธารณะของบ้านเรายังคงล้าหลัง
นับเป็นโชคดีของทีมงาน Read Me ที่มีโอกาสได้พูดคุย
เรื่ อ งนี้ กั บ อดี ต รั ฐ มนตรี ก ระทรวงคมนาคมที่ แ ข็ ง แกร่ ง ที่ สุ ด ใน
จักรวาล ผู้เคยบุกน�้ำ ลุย(รถ)ไฟ ลงพื้นที่จริง มีประสบการณ์จริง
มาแล้วกับระบบขนส่งสาธารณะแบบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเรือ
คลองแสนแสบอันลือชื่อ หรือรถเมล์สาย 8 ที่ได้รับฉายา “จอมซ่า
ฝ่ารถติด หวิดนรก”
เราจึงได้เห็นทัง้ ปัญหาในภาพใหญ่และประเด็นปัญหาเจาะลึก
ของระบบขนส่งสาธารณะของไทย ไล่ตั้งแต่รถเมล์สาย 8 จนถึง
รถไฟฟ้าความเร็วสูงและระบบขนส่งสาธารณะในฝันของชัชชาติ
สิทธิ์พันธุ์

Q.

คิดว่ารูปแบบการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะทีด
่ ี
เป็นอย่างไร

จริงๆ แล้วความหมายของขนส่งสาธารณะคือมันต้อง
เป็นระบบขนส่งส�ำหรับคนส่วนใหญ่ ไม่ใช่ขนส่งส่วนตัว ไม่ใช่
รถเก๋งส่วนตัว เป็นระบบทีค่ นส่วนใหญ่เข้ามาใช้ได้ โดยเสีย
ค่าใช้จ่าย แล้วก็ไปเป็นจ�ำนวนมากได้ ผมว่าสุดท้ายแล้ว
ก็จะต้องมามองว่า ขนส่งสาธารณะที่ดี คือต้องให้คน
ส่วนใหญ่ใช้ได้งา่ ย มีตน้ ทุนทีไ่ ม่แพง แล้วก็มคี วามปลอดภัย
ด้วย
โดยหลักการคือ ต้องให้ความส�ำคัญกับรถสาธารณะ
มากกว่ารถส่วนตัว อันนีค้ อื หัวใจ ผมคิดว่าเราควรจะคิดถึง

คนส่วนใหญ่กอ่ น เพราะฉะนัน้ ขนส่งสาธารณะทีเ่ ราต้องคิด
เป็นอันแรกเลยในกรุงเทพฯ ก็คอื การใช้รถเมล์ แต่ปจั จุบนั
บ้านเราไม่ใช่อย่างนั้น รถเมล์นี่คือเก่า รถเมล์จะปรับปรุง
อะไรก็ไม่ได้ ตัวเลขล่าสุดที่ผมมีคือ คนใช้รถเมล์ก็เป็น
อันดับหนึ่ง แต่รถเมล์กลับเป็นทางเลือกที่โหดร้าย ต้องเจอ
รถติด สภาพรถเก่า รอรถนาน ป้ายรถเมล์ก็ไม่ดี เราต้อง
ให้สิทธิรถเมล์มากกว่ารถเก๋งหรือรถส่วนตัว เพราะถนนที่
เราเห็น จริงๆ แล้วมันเป็นถนนสาธารณะ แต่ปรากฏว่า
ส่วนใหญ่ที่ใช้ถนนสาธารณะมันกลายเป็นรถส่วนตัว ไม่ใช่
รถสาธารณะ
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ครอบคลุมแค่ไหน ก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์หรอก มันต้อง
ไปเสริมระบบกัน เราจะแก้ปัญหารถตู้โดยบอกว่า รถตู้
ไม่ตอ้ งวิง่ แล้ว เอารถมินบิ สั มาวิง่ แทน ฟังง่ายๆ มันเหมือน
กับแก้ปัญหา แต่ถ้าคิดให้ละเอียด มีเหตุผล ก็อาจจะ
ไม่ได้ตอบโจทย์หรอก ผมว่าคงต้องวิเคราะห์ปัญหาให้
ชัดเจน วางแผนให้ยาว แล้วพยายามด�ำเนินตามแผนนั้น
Q.

ผมคิดว่าต้องไปด้วยกัน เพราะอย่างที่บอกว่ารถไฟฟ้า
เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ คันหนึง่ ได้พนั คน ขณะทีร่ ถเมล์
ได้หกสิบเจ็ดสิบคน เพราะฉะนัน้ จริงๆ แล้วประสิทธิภาพ
ของรถเมล์ก็ยังสู้รถไฟฟ้าไม่ได้ แล้วรถไฟฟ้ามีข้อดี
อย่างคือมันเป็น Node ได้รอบสถานที่ ก็เหมือนกับ
พัฒนาเมืองใหม่ เป็น Node ใหม่ เพราะฉะนั้นการมี
รถไฟฟ้าจะท�ำให้เมืองพัฒนาเป็น Node มากขึ้น แต่ว่า
รถไฟฟ้าไม่ได้มาเร็ว ต้องรอนาน แล้วไม่ได้กระจายไป
ทุกหย่อมหญ้า ส�ำหรับเมืองที่พัฒนาแล้วอย่างกรุงเทพฯ
ต้องมีรถเมล์เข้าไปช่วยเสริมด้วยอยู่ดี พูดถึงเรื่องต้นทุน
อะไรทุกอย่าง ผมว่าในหลายๆ ประเทศก็มีทั้งสองระบบ
เสริมกัน แล้วระบบก็คงเป็นระบบที่เชื่อมโยงกัน เช่น
นัง่ รถไฟฟ้ามาต่อรถเมล์ฟรีหนึง่ เทีย่ ว ก็จะไปถึงจุดหมายได้
เป็นระบบที่ต้องเสริมกัน อนาคตถ้ารถไฟฟ้าเสร็จมากขึ้น
รถเมล์กจ็ ะเปลีย่ นบทบาท จากทีว่ งิ่ ยาวๆ มาเป็นผูก้ ระจาย
แทน ซึ่งถือว่าเป็นระบบเดียวกัน เพราะผมคิดว่าระบบ
ยังไงก็คงต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน เราก็ไม่สามารถท�ำ
รถไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
หรอก เพราะต้นทุนมันแพงมาก ต้องมีส่วนเสริม

Q. อะไรเป็นอุปสรรคสำ�คัญในการพัฒนาระบบขนส่ง
ของบ้านเรา

ผมคิดว่าสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องเชิงนโยบายมาก่อน เพราะ
ระบบขนส่งจริงๆ แล้วมันเป็นหน้าที่ของทางภาครัฐ
มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐจะต้องเป็นคนด�ำเนินการ
ประชาชนเองไม่สามารถไปท�ำรถเมล์ให้มนั ดีได้ ประชาชน
ไม่สามารถไปท�ำถนนหรือท�ำรถไฟฟ้าได้ มันเป็นเรื่อง
เชิงนโยบาย ซึง่ เราขาดการวางแผนในระยะยาว และขาด
การปฏิบตั ิ ก็อาจจะเป็นเรือ่ งของนโยบายทีต่ อ้ งมองให้ชดั
แล้วก็ประเมินให้ดี อย่างนโยบายปัจจุบันเองที่เราไปเน้น
เรื่องการสร้างรถไฟฟ้า โดยที่รถเมล์เราไม่ได้พยายามไป
ด�ำเนินการให้เร็วเลย อาจจะมีการจัดซือ้ รถ แต่กม็ ปี ญั หาอีก
แล้วกว่ารถไฟฟ้าจะเสร็จก็อีกตั้งนาน เพราะฉะนั้นเมื่อ
เสร็จแล้ว คนก็อาจจะไม่ได้รับประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นต์
เพราะว่ามันก็มีต้นทุนที่แพง แล้วมันก็ไม่ได้ไปกระจาย
เหมือนเส้นเลือดฝอย มันเป็นเส้นเลือดใหญ่ เพราะฉะนั้น
ผมคิดว่าในภาครัฐเองคงต้องมองปัญหาให้ทะลุ แล้วก็
แก้ให้เห็นเป็นรูปธรรม แล้วก็มีแผนให้ต่อเนื่อง เพราะ
การขาดความต่อเนื่องอาจจะเป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกัน
อย่างรถเมล์เองก็มปี ญั หาภายในของเขา ซึง่ เราก็พยายาม
ปฏิรปู มาหลายรอบ แต่กไ็ ม่สำ� เร็จสักที ท�ำไมเราท�ำรถเมล์
ให้ดีไม่ได้ อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ทางรัฐเองต้องรับไปดูให้
ละเอียดอีกที สรุปผมคิดว่าปัญหาหลักก็คงเป็นเรื่องของ
นโยบาย เรือ่ งความเข้าใจปัญหา ความต่อเนือ่ งเชิงนโยบาย
Q. ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เพียงพอต่อการแก้ปัญหาเหล่านี้ไหม

โอ๊ย มีเต็มเลย บุคลากรล้นประเทศ (หัวเราะ) แต่ว่า
ผมว่าบุคลากรอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาท�ำงานไง คือเรา
มีคนเรียนเก่งๆ เยอะเลย ผมว่าเรื่องเรียนเราเจ๋งนะ
มีเหรียญทองโอลิมปิกไม่รู้กี่สาขา แต่พอมาปฏิบัติจริงๆ
ไม่รู้หายไปไหนหมด คือคนเก่งๆ เรียนเยอะ แต่โอกาส
ทีไ่ ด้มาท�ำงานตรงนีอ้ าจจะไม่เยอะ เพราะฉะนัน้ ผมคิดว่า
เรื่องคนคงไม่ใช่ปัญหา แต่ต้องน�ำคนมาใช้ให้ถูกหน้าที่
แล้วก็ต้องคิดวิเคราะห์ปัญหาให้ชัดเจนขึ้น บางปัญหา
เราดูงา่ ยๆ แล้วนึกว่ามันจะตอบโจทย์ เช่น สร้างรถไฟฟ้า
ทั่วกรุงเทพฯ คิดให้ง่ายมันเหมือนจะตอบโจทย์ แต่ถ้าไป
ลงลึกรายละเอียดว่าค่าใช้จ่ายเป็นยังไง ต้นทุนเป็นยังไง

ควรให้ ค วามสำ�คั ญ กั บ การแก้ ป ั ญ หารถเมล์
มากกว่าการสร้างรถไฟฟ้าหรือเปล่า

Q.

จะทำ�อย่างไรให้คนทีใ่ ช้รถส่วนตัวอยูแ่ ล้ว อยาก
มาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

ผมคิดว่าขั้นแรกต้องมีความสะดวกในการใช้ เพราะว่า
ถ้าเราไม่มีทางเลือกที่ดีกว่า แล้วบังคับให้เขาใช้ มันก็
ไม่ได้ผลหรอก เพราะฉะนั้นจริงๆ แล้วอย่าง Bus lane
มั น ก็ เ ป็ น นโยบายที่ ดี แต่ ถ ้ า เรายั ง ไม่ มี ร ะบบรถเมล์
ที่ดี เราใช้รถเมล์คุณภาพไม่ดี ปริมาณน้อย แล้วเรา
ก็บอกว่าให้วิ่งใน Bus lane คนขับรถเก๋งเขาก็ไม่อยาก
มาใช้หรอก เพราะว่ามันยังไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสม
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เคยมีคำ�พูดที่บอกว่า เมือง
ที่เจริญแล้ว ไม่ใช่เมืองที่คน
มีรถเก๋งส่วนตัวเยอะหรอก
แต่เป็นเมืองที่คนมีเงินมาใช้
ระบบรถขนส่ ง สาธารณะ
ถ้าทำ�อย่างนัน
้ ได้ แสดงว่าบ้าน
เมื อ งเราพั ฒ นา คื อ ขนส่ ง
สาธารณะเป็นทีร่ วมของผูค
้ น
แล้วก็ ทุกคนไปด้วยกัน ใช้
ทรัพยากรส่วนกลางอย่าง
ประหยัด

เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้คนขับรถส่วนตัวมาใช้รถขนส่ง
สาธารณะ มันก็ต้องมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น
ในราคาทีเ่ หมาะสม ถ้าเขามีทางเลือกทีเ่ ขาสบายและราคา
เหมาะสม ก็ไม่มีใครอยากขับรถเก๋งมาเองหรอก แต่ว่า
เพราะปัจจุบันมันไม่ใช่ทางเลือก กลายเป็นว่าทุกคนก็ต้อง
มาซื้อรถเก๋ง ถ้าตัวเองสามารถซื้อได้
ทางแก้ ก็ คื อ ต้ อ งพยายามปรั บปรุ งรถเมล์ให้ดี
พอปรับปรุงรถเมล์ให้ดีขนึ้ แล้วอาจจะต้องมีระบบ Bus lane
ให้สิทธิรถเมล์มากกว่ารถเก๋ง พอมีทางเลือกที่ดีแล้วเราก็
อาจจะเริ่มท�ำเหมือนสิงคโปร์ คือ ใครขับรถเก๋งเข้ามาใน
กรุงเทพฯ ชั้นใน อาจจะมีค่าใช้ถนน เพราะรถเก๋งหนึ่งคัน
ใช้ทเี่ ปลืองกว่ารถเมล์ในทรัพยากรทีจ่ �ำกัดเท่ากัน ท�ำให้คน
ใช้รถเก๋งก็ตอ้ งจ่ายค่าทรัพยากรเพิม่ พอมีระบบอย่างนีแ้ ล้ว
คนจะเริ่มชั่งน�้ำหนักแล้วว่าผลประโยชน์อย่างไหนคุ้มกว่า
แต่อย่างที่บอกว่า เราไม่สามารถไปท�ำอย่างนี้ได้
ถ้าเราไม่มีรถเมล์ที่ดี รถเมล์เป็นปัญหาอมตะนิรันดร์กาล
ในการแก้นะ ไม่ใช่แก้ง่ายๆ ส่วนรถไฟฟ้าเองก็คงต้องท�ำ
แต่รถไฟฟ้าผมว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์คนทุกระดับหรอก
อย่างรถไฟฟ้าปัจจุบันที่เรานั่ง รถบีทีเอสหรือรถไฟใต้ดิน
เหมาเดือนหนึ่งก็ประมาณ 1,500 บาทต่อเดือน ยังไม่รวม
ระบบที่เชื่อมโยงเข้ามา 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 นีก่ ็เป็นทางเลือกที่มีผล
ทางด้านการตัดสินใจเหมือนกัน
เคยมีคำ� พูดทีบ่ อกว่า เมืองทีเ่ จริญแล้ว ไม่ใช่เมือง
ทีค่ นมีรถเก๋งส่วนตัวเยอะหรอก แต่เป็นเมืองทีค่ นมีเงินมาใช้
ระบบรถขนส่งสาธารณะ ถ้าท�ำอย่างนั้นได้ แสดงว่าบ้าน
เมืองเราพัฒนา คือขนส่งสาธารณะเป็นทีร่ วมของผูค้ น แล้ว
ก็ทุกคนไปด้วยกัน ใช้ทรัพยากรส่วนกลางอย่างประหยัด
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คนที่เราต้องการแรงงาน ที่อาจจะไม่ใช่เงินเดือนเยอะ
เขาก็ต้องเข้ามาท�ำงานในตึกนี้ เพื่อเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่ง
ที่ท�ำให้เครื่องจักรมันเดินได้ แต่เขาจะเดินทางมายังไง
มันไม่ใช่เรือ่ งง่าย เขาไม่สามารถซือ้ คอนโดอยูต่ ดิ กับตึกได้
อันนี้ก็เป็นหน้าที่รัฐที่ต้องช่วยดู แล้วผมก็คิดว่าการ
สงเคราะห์เองมันช่วยเรือ่ งของประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ถ้ารถไม่ติด ทุกคนมีเวลาท�ำงานมากขึ้น ก็มีประโยชน์
โดยรวมกับประเทศอยู่

Q. ปัญหาของรถเมล์ไทย รถร่วมกับรถ ขสมก.
ต่างกันอย่างไร ทำ�ไมรถร่วมอย่างรถสาย 8
จึงมีปัญหา

คือสาย 8 ก็เป็นสายที่น่าสงสารนะ เราฟังดูแล้ว เรา
ก็จะไปโทษเขาว่า สาย 8 ซิ่งนรก แต่ผมเอง ตอนที่ผม
ท�ำงานอยู่ผมก็เคยลงไปคุยนะ ผมเคยไปคุยกับโชเฟอร์
ที่โดนจับมา แล้วสุดท้ายผมก็ไปจ่ายค่าปรับแทนเขา
เพราะก็สงสารเขานะ คือระบบรถเมล์สาย 8 หรือว่ารถร่วม
อาจจะต่างจาก ขสมก. ของ ขสมก. พนักงานได้เงินเดือน
ตามเดือนเลย จะได้เงินเพิ่มจากผู้โดยสารนิดหน่อย แต่ก็
จะมีเงินเดือนก�ำหนดไว้เลย เขาก็อยู่ได้ทั้งกระเป๋าทั้งรถ
แต่อย่างพวกรถสาย 8 ก็จะเป็นพวกสามีภรรยาอยูด่ ว้ ยกัน
เป็นคนขับกับกระเป๋า แล้วก็ไม่มเี งินเดือนหรอก คือกินจาก
ค่าโดยสารเท่านัน้ เอง เพราะระบบนีม้ นั ท�ำให้ถา้ ผูโ้ ดยสาร
ไม่มี เขาก็ไม่มีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัว ซึ่งไม่ใช้ข้อแก้ตัว
ส�ำหรับการขับรถไม่ดีนะ แต่มันคือชีวิตจริง อย่างถ้ามีรถ
สาย 8 วิ่ง แล้วมีรถเมล์ฟรีวิ่งน�ำหน้าเขา เขาก็ตายเลย
เพราะว่าไม่มใี ครขึน้ รถเขา คนขึน้ รถเมล์ฟรีกนั หมด บางที
มันก็โดนแย่งผู้โดยสาร แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องลักษณะ
ของการท�ำธุรกิจด้วยว่ามันก็โหดร้ายกับคนขับเหมือนกัน
เขาก็ไม่มกี ารันตีอะไรอย่างนี้ น่าจะเป็นสาเหตุหนึง่ แต่มนั
ก็อาจจะเป็นเรื่องนิสัยอะไรอย่างนี้ด้วยประกอบกัน ผม
ก็เลยคิดว่าถ้าเราจะแก้ปัญหา เราก็ต้องดูให้เห็นต้นเหตุ
ต้องรู้สึกว่าทุกคนก็มีชีวิตเหมือนกัน เขาก็มีความล�ำบาก
เหมือนกัน ก็คงต้องไปดูให้เห็นถึงปัญหาว่าเป็นยังไง
ั หา ก็ตอ
้ งไปดูเรือ
่ งอืน
่ ๆ ด้วย
Q. ดังนัน้ ถ้าจะแก้ปญ
เช่น สวัสดิการของคนขับรถเมล์?

ก็คงต้องดูทงั้ ภาพรวม การให้สมั ปทาน ควรจะเป็นรูปแบบ
ไหน ควรดูเรื่องสวัสดิการ แล้วผมว่าสุดท้ายมันก็คงต้อง
เอาเรื่องตัวชี้วัดมาก�ำกับ เหมือนเอาพฤติกรรมมก�ำกับ
ตัวสัญญาให้เข้มข้นขึน้ แล้วก็ดวู า่ เขาอยูไ่ ด้ไหม พนักงาน
อยู่ได้ไหม เพราะอย่างที่เกาหลี รูปแบบรถเมล์ของเขาที่
ประสบความส�ำเร็จคือทุกคนมาอยู่ภายใต้รัฐหมด แล้ว
รัฐจ้างวิ่ง รัฐก็อาจจะจ่ายส่วนต่างให้ ถ้าเก็บค่าโดยสาร
ได้ไม่ครบ แต่ว่าคุณต้องมีพฤติกรรมตามที่รัฐก�ำหนด
แล้วก็วิ่งตามระบบที่รัฐจัดการ เก็บเงินมา ถ้าได้ไม่ครบ
รัฐก็ชว่ ยเติมให้ เพือ่ สงเคราะห์ให้กบั ประชาชนเท่านัน้ เอง
ถ้าระบบเป็นแบบนี้ ทุกคนก็ไปได้ คุณภาพ
ควบคุมได้ แต่ตอนนีพ้ อเราท�ำเป็นรถร่วมเลยเหมือนกับว่า
ต่างคนต่างถือใบอนุญาต ไม่ได้มมี าตรฐานกลางทีเ่ ข้มข้น
แล้วต่างคนต่างก็รับผิดชอบความอยู่รอดของตัวเอง มัน
ก็เลยต้องแข่งขันกันเอง แต่ถ้าเรามาอยู่ใต้ระบบเดียวกัน
แล้วรัฐก็บอกว่าคุณต้องวิ่งกี่กิโลเมตรต่อวัน วิ่งเท่าไหร่
เงินได้มา ถ้าเกิดไม่พอ เดี๋ยวรัฐสงเคราะห์บางส่วนให้
ซึ่งผมคิดว่ามันก็คือหลักพื้นฐาน ผมว่าการคมนาคมเป็น
สิ่งที่รัฐต้องเตรียมให้กับประชาชน โดยเฉพาะประชาชน
ที่ยากจน เพราะแหล่งงานมันอยู่ในเมือง อย่างตึกนี้ก็มี

Q.

อะไรดีกว่ากันระหว่างการให้สัมปทานกับการให้
รัฐดูแลเองทั้งหมด หากอยู่ใต้รัฐหมดจะกลาย
เป็นการผูกขาดหรือเปล่า

คือรัฐก็อาจจะต้องเปลี่ยนบทบาทนะ ปัจจุบัน ปัญหาคือ
ว่า ขสมก. เอง เป็นทัง้ ผูใ้ ห้บริการแล้วก็เป็นกึง่ ๆ ผูท้ คี่ วบคุม
เองด้วย หมายถึงว่า ตัวเราเองก็มีรถวิ่ง แล้วก็ไปออก
ใบอนุญาตให้รถร่วมด้วย เพราะฉะนั้นก็เลยท�ำหน้าที่
สองบทบาท จริงๆ แล้วเราอาจจะต้องเอาเรื่องผู้ควบคุม
กลับไปที่หน่วยงานกลาง แล้ว ขสมก. ก็เป็นหนึ่งใน
ผู้ให้บริการรายหนึ่ง แล้วคนที่ควบคุมกลางก็จะควบคุม
คุณภาพได้มาตรฐานดีขึ้น แต่ปัจจุบัน ขสมก. เป็นทั้ง
ผู้ออกใบอนุญาตให้รถร่วมด้วย แล้วเขาก็ไปวิ่งด้วย
พฤติกรรมมันเลยเหมือนแย้งกันนิดหน่อย
ผมก็มองไวๆ พวกนีอ้ าจจะต้องแยกผูค้ วบคุมกับ
ผู้ให้บริการ อย่างรถไฟปัจจุบันก็เป็นทั้งสองอย่าง แล้วก็
เป็นผู้ผูกขาดด้วย เพราะมีผู้ให้บริการอยู่รายเดียว ก็เลย
ไม่มคี นอืน่ วิง่ แข่ง แต่อนาคตเราอาจจะโอนระบบควบคุม
มาอยูก่ รมราง แล้วก็ให้รถไฟมาวิง่ แข่งขันกันได้ มันก็อาจ
จะมีประสิทธิภาพดีขึ้น
ผมเชื่อว่า สุดท้าย การแข่งขันคือค�ำตอบของ
ประสิทธิภาพ แล้วก็จะช่วยให้ประชาชนได้ของที่ดีขึ้น
ในราคาที่เหมาะสม ถ้ามีการแข่งขันกัน แต่ก่อนรถเมล์
เอกชนก็ท�ำได้ดีนะ เพราะฉะนั้น สรุปก็คือว่า รัฐก็คงต้อง
ดูโครงสร้างให้ดี แยกผู้ควบคุมกฎกับผู้ประกอบการออก
จากกัน แล้วก็อาจจะต้องดูภาพรวมว่าทั้งหมดมันต้อง
ท�ำงานให้เป็นภาพเดียวกัน ไม่ใช่ว่ามาแข่งขันกันมาก
ผมว่ามันก็ต้องคิดไปด้วยกัน
Q. ช่วงหลังมานี้เรือคลองแสนแสบมีข่าวอุบัติเหตุ
บ่อยมาก คิดว่าปัญหาเกิดจากอะไร

เรือคลองแสนแสบผมนั่งบ่อยมากเลยนะ ผมว่าเป็น
การเดินทางที่ดีนะ เพราะถ้าจับเวลา ผมว่าพอๆ กับ
บีทเี อส เพราะมันไม่ตอ้ งรอรถติดอะไร แต่เป็นการผจญภัย
หน่อย มันต้องมีจังหวะ กระโดดลง คนธรรมดาไม่กล้า
ขึ้นหรอก ผมคิดว่ามันเป็นทางเลือกที่ดี แล้วก็สามารถ
เดินทางได้ไกล แต่ปญั หาคือเรือ่ งความปลอดภัย อุบตั เิ หตุ
ก็ไม่ได้เยอะมาก เพียงแต่วา่ เวลาเป็นข่าวมันเป็นข่าวใหญ่
ผมคิดว่าคงต้องไปทบทวนเรือ่ งมาตรฐานความปลอดภัย
ให้ดีขึ้น ตรงท่าควรต้องมีเจ้าหน้าที่ประจ�ำ แล้วก็มีคน

คอยดู แล้วหัวใจใหญ่กค็ อื ระบบเรือ อาจจะต้องมีเทคโนโลยี
การต่อเรือให้มันมีความปลอดภัยมากกว่านี้ แล้วก็ปัจจุบัน
มันมีหลายหน่วยงานที่มันรับผิดชอบร่วมกัน เพราะคลอง
เป็นของ กทม. ท่าเรือเป็นของกรมเจ้าท่า แต่มาตรฐานเรือ
ผมเองก็ยังงง อาจจะเป็นกรมเจ้าท่าเป็นคนดูแล แต่พอ
มีหลายหน่วยงานมารับผิดชอบมันเลยไม่รวมศูนย์ ก็อาจจะ
ต้องสร้างคนที่ดูแลตรงนี้โดยเฉพาะ ก็อาจจะเป็นทางเลือก
ที่ดีทางหนึ่ง สรุปคือว่า คงต้องไปปรับปรุงเรื่องมาตรฐาน
ความปลอดภัยให้ดีขึ้น ทั้งตัวเรือ การควบคุมที่ท่า และ
การขึ้นลง
Q.

คิดอย่างไรกับเรื่องที่มีคนเสนอว่าน่าจะลองนำ�
คลองในกรุงเทพฯ มาปรับใช้เป็นเส้นทางคมนาคม
ให้มากกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ก็ดี ถ้าท�ำได้ แต่สุดท้ายก็ต้องดูว่ามันมีอุปสงค์หรือเปล่า
ผมคิ ด ว่ า ถ้ า เกิ ด มั น มี อุ ป สงค์ คนก็ ใ ช้ แ หละ ไม่ ไ ด้
หมายความว่าเราท�ำเรือปุป๊ จะมีคนมานัง่ มันก็อาจจะไม่มี
คนนั่ง เพราะไม่ได้สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนเดินทาง
ถ้าเป็นไปได้คงต้องศึกษาให้ดี แต่ถ้าเราลองไปนั่งเรือคลอง
แสนแสบ ผมคิดว่าทางเลือกอีกอันหนึง่ คือทางเดินนะ จริงๆ
ถ้าท�ำทางเดินเลียบคลองให้ดี ผมว่าเรื่องเดินเป็นเรื่องที่
ต้นทุนต�ำ่ ทีส่ ดุ เลย แล้วก็ชว่ ยเรือ่ งสุขภาพด้วย เพราะฉะนัน้
ผมว่านอกจากเรือแล้ว ลองท�ำทางเดินดีๆ ที่ดีเชื่อมต่อไป
ยาวตลอดคลอง แล้วติดไฟให้ ลองคิดถึงทางเดินริมคลอง
ทางจักรยานริมคลอง เพราะทางจักรยานริมคลองมันมีขอ้ ดี
คือมันไม่ต้องตัดถนนเพิ่ม ผมว่านี่ก็เป็นตัวกระจายที่น่าจะ
ช่วยได้ดี
Q. ปัจจุบนั มีการนำ�รถตูม้ าใช้ในระบบขนส่งสาธารณะ
คิดว่าประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน การที่รถตู้
มีอุบัติเหตุเยอะ เกิดจากตัวรถหรือปัจจัยอื่น

มันก็ทั้งสองส่วนนะ ผมว่ารถตู้ที่มันเผอิญได้รับความนิยม
เพราะมันตอบโจทย์ผู้โดยสารได้ แต่ก่อนมันเป็นรถใหญ่
60 คน ก็อาจต้องคอยรถ คอยคนนานกว่าที่รถจะออกได้
แล้ ว รถใหญ่ มั น ต้ อ งเดิ น ทางจากจุ ด หนึ่ ง ไปอี ก จุ ด หนึ่ ง
แวะรายทางมากไม่ได้ แต่ส�ำหรับ รถตู้ พอมันเล็ก ลง
มันก็ออกได้ถี่ขึ้น แล้วก็ตอบโจทย์คนได้เร็วขึ้น แล้วต้นทุน
มันก็อาจจะบริหารได้ง่ายกว่าในการหาผู้โดยสารต่อคัน
เพราะฉะนั้นถ้าเรามองในแง่ของอุปสงค์อุปทานก่อน มันก็
อาจจะตอบโจทย์รูปแบบการเดินทางของเราได้ระดับหนึ่ง
แต่ความปลอดภัยคงเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณา อุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้น ผมคิดว่าปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องคนขับด้วย ก็คงต้อง
ควบคุมพฤติกรรมของคนขับรถตู้ให้ดี ส่วนเรื่องมาตรฐาน
รถตู้เอง ผมว่าเป็นหน้าที่ของกรมขนส่งมวลชนที่จะต้องไป
ศึกษาในรายละเอียดว่า จริงๆ แล้วควรเอามาใช้หรือเปล่า
ผมเองก็ไม่กล้าให้ความเห็น เพราะว่าเป็นเรื่องทางวิชาการ
ว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะ แต่อย่างที่บอกว่า อยู่ดีๆ จะให้
เปลี่ยนทั้งหมดเป็นมินิแวนหรือมินิบัสก็ต้องดูว่าจริงๆ แล้ว

มันแก้ทตี่ น้ เหตุหรือเปล่า ผมเชือ่ ว่าปัจจัยส่วนหนึง่ มันมาจาก
พฤติกรรมคนขับด้วย ถ้าเราใช้รถใหญ่ขึ้น แต่คนขับยังขับ
สวี้ดสว้าย ขับวนรอบไม่มีพัก ผมว่ามันอาจจะอุบัติเหตุแรง
กว่ารถตูด้ ว้ ยซ�ำ้ ฉะนัน้ เราต้องคิดด้วยหลักวิทยาศาสตร์ ก็คอื
ต้องมาวิเคราะห์วา่ ถ้ารถมันไม่เหมาะจริงๆ ก็คงต้องค่อยๆ
ทยอยเปลี่ยนมาเป็นรถอีกแบบหนึ่ง แต่ขณะเดียวกันก็ต้อง
มีการควบคุมพฤติกรรมของคนขับให้เหมาะสมด้วยถึงจะ
แก้ปัญหานี้ได้
Q. ถ้ามีระบบรางระยะไกลทีด่ ขี นึ้ ระบบรางจะสามารถ
มาตอบโจทย์แทนรถตู้ได้ไหม

ก็ได้นะ เพราะอย่างญี่ปุ่น จะไปโตเกียว โอซาก้า คงไม่มี
ใครนัง่ รถตูห้ รอก ถ้ามีระบบรางทีด่ กี ว่า เพราะรถไฟมันสบาย
และปลอดภัยกว่าเยอะ แล้วผมก็คิดว่ามันเป็นการเดินทาง
ที่มีความสุข เดินไปเดินมา มีอินเทอร์เน็ต เห็นทิวทัศน์
ผมว่าระบบรางในระยะยาวก็คงช่วยลดปัญหารถตู้ รถตู้
ก็จะเปลีย่ นจากการวิง่ ระยะยาวมาเป็นผูก้ ระจายแทน พอลง
ที่สถานีปุ๊บก็อาจจะนั่งรถตู้ไปยังต�ำแหน่งต่างๆ เป็นระบบ
ซึ่งมันก็จะลดความเสี่ยงลง เพราะระยะทางมันสั้นลง แล้ว
ก็ไม่ต้องวิ่งด้วยความเร็วสูง แต่ก็อย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้ว
ก็อาจจะต้องมีรถตู้อยู่ในระบบ เพราะรถไฟมันเป็นได้แค่
Node มันไปส่งทีบ่ า้ น ส่งทีส่ ถานทีท่ อ่ งเทีย่ วอะไรไม่ได้ รถตู้
ก็จะเปลีย่ นจากวิง่ ยาวๆ เป็นวิง่ กระจาย ก็จะลดความเสีย่ ง
เหล่านีไ้ ด้ แต่ทบี่ อกว่า “ถ้ามีรถไฟ รถตูก้ ค็ งไม่เกิดอุบตั เิ หตุ
หรอก” ไม่ใช่อย่างนัน้ นะ เพราะทีจ่ ริงแล้วมันก็ยงั มีปญั หาอยู่
ถ้าคนขับพฤติกรรมไม่ดี
ถ้าเกิดมีระบบราง ผมก็เชื่อว่า อนาคตคนตาย
บนท้องถนนจากปีละ 20,000 คน ก็คงจะลดลง ผมว่าราง
มันก็ปลอดภัยขึ้น และมันขนได้ทีละเยอะๆ แล้วก็มันไม่ได้
พึ่งคนขับ คนขับมันเป็นระบบอัตโนมัติ แต่รถตู้ขึ้นอยู่กับ
คนที่ขับ รถตู้ 5,000 คัน ชีวิตก็ขึ้นกับ 5,000 คน ขณะที่
รถไฟมันขึ้นอยู่กับระบบที่เขาวางมาค่อนข้างสมบูรณ์กว่า
แล้วปัจจัยเสี่ยงมันจะน้อยกว่ารถตู้
Q. เทียบกับเครือ่ งบินแล้ว รถไฟความเร็วสูงก็อาจจะ
ไม่ได้ถูกกว่ามาก และไม่ได้เร็วเท่ารถเมล์ ดังนั้น
ถ้ามีการทำ�รถไฟความเร็วสูงจริง คิดว่าจะมีอป
ุ สงค์
มากพอไหม

ถ้ า เที ย บค่ า โดยสารเครื่ อ งบิ น กั บ รถไฟความเร็ ว สู ง มั น
ต่างกันแน่นอน เพราะใช้คนละพลังงาน ขณะที่เครื่องบิน
ใช้นำ�้ มัน รถไฟฟ้าความเร็วสูงใช้ไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง
กับเครื่องบินก็จะแข่งขันกันอยู่ในบางระยะทาง ถ้าเราจะดู
ตัวอย่างของญี่ปุ่น ถ้าระยะทางประมาณ 0-500 กิโลเมตร
รถไฟความเร็วสูงจะชนะ แต่ถา้ เกิน 500 กิโลเมตร เครือ่ งบิน
เริ่มมีผลแล้ว แล้วเครื่องบิน ถ้าเกิดว่าขึ้นเร็ว ลงเร็ว ต้นทุน
มันก็สูง เพราะว่ามันจะประหยัดก็ต่อเมื่อมันรักษาระดับ
อยู่ที่ความสูงนั้นไปนานๆ แล้วก็ลง แต่ถ้าขึ้นปุ๊บลงปั๊บ
ต้นทุนมันสูง เพราะฉะนั้นระยะทางสั้นๆ เครื่องบินมัน
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ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไร เพราะฉะนั้นมันเป็น 2 โหมดที่เอามา
ผสมกันได้
แล้วก็รถไฟเองก็มีเสน่ห์ของมัน คือมันหยุด
รายทาง เพราะฉะนัน้ จากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ ผมก็ผา่ น
อยุธยา สระบุรี นครสวรรค์ ซึ่งเครื่องบินหยุดไม่ได้นะ
เครื่องบินไม่สามารถแวะตามจุดต่างๆ นี้ได้ เครื่องบิน
ก็บนิ ข้ามหัวเราไป เห็นได้วา่ ท�ำไมเชียงใหม่ถงึ มีเศรษฐกิจ
โตกว่าล�ำปางเยอะ เพราะว่าล�ำปางไม่มีสนามบิน ไม่มี
จุดแวะ เชียงใหม่จึงโต แต่ล�ำปางไม่โต เพราะฉะนั้น
ถ้ามีรถไฟความเร็วสูง ล�ำปางก็มีโอกาสโตได้ ถ้าเกิด
เรามีจุดสถานีให้คนหยุดลง เป็นจุดเชื่อมโยงได้ ฉะนั้น
ถ้าถามเรื่องค่าโดยสาร ผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็น
เรื่องนโยบายรัฐ
รถไฟความเร็วสูงเอง หัวใจของมันไม่ใช่ตวั รถไฟ
แต่มันคือการพัฒนาเมืองบริเวณรอบสถานีรถไฟ ซึ่งอันนี้
จะเป็นรายได้ที่มาช่วยสงเคราะห์ตัวเส้นทางด้วย ถ้าดู
อย่างญีป่ นุ่ ค่าโดยสารจะเป็นแค่ 40 เปอร์เซ็นต์ของรายได้
แล้วตรงอื่นมาจากการพัฒนาเมือง พัฒนาศูนย์การค้า
รอบสถานีรถไฟ บริบทนี้ต้องท�ำคู่กันไป เพราะฉะนั้น
ผมว่าจริงๆ แล้ว ถ้ามองรถไฟความเร็วสูง มันเหมือนกับ
เป็นเครื่องมือ แต่ถามว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ยังไง นี่คือ
โจทย์ทยี่ ากกว่า สร้างรถไฟความเร็วสูงไม่ยาก แต่จะสร้าง
มูลค่าเพิ่มในแต่ละจังหวัดยังไง นี่คือสิ่งที่ต้องคิดต้องท�ำ
ซึ่งรัฐบาลเองก็อาจจะท�ำไม่เป็นหรอก ต้องเอาเอกชน
มาช่วย ถ้าเกิดตรงนี้มันสมบูรณ์ เรื่องค่าใช้จ่ายก็ไม่ใช่
ประเด็นแล้ว
Q. ถ้าเทียบกับกรุงเทพฯ ทำ�ไมขนส่งในต่างจังหวัด
ถึงมีน้อย แล้วควรจะพัฒนาส่วนนี้อย่างไร

ต่างจังหวัดอาจจะไม่ได้มีอุปสงค์มาก เพราะฉะนั้น
การพัฒนามันจะพัฒนาจากท้องถิ่น อย่างเชียงใหม่ก็จะ
เริ่มจากสองแถวแดง ซึ่งแต่ก่อนเมืองเล็กมันก็ยังพอที่จะ
ให้บริการในจังหวัดได้ หลังจากนั้นก็พยายามโตขึ้นมา
ตามเมือง แต่มันก็อาจจะไม่มีเจ้าภาพจริงๆ ผมคิดว่า
ถึงเวลาแล้วที่จังหวัดใหญ่ๆ จะต้องเริ่มคิดโจทย์ คิดทาง
แก้ปัญหาให้ตัวเอง ไม่ใช่ว่าเอาโมเดลจากกรุงเทพฯ ไป
ผมคิดว่าปัญหาอีกอันหนึ่งคือ เรามองแบบรวมศูนย์จาก
ส่วนกลาง แล้วส่วนกลางเอากรอบไปยัดใส่จังหวัด เช่น
ส่วนกลางเป็นคนคิดว่าควรจะมีรถไฟฟ้า มีอะไร แต่ว่า
สุดท้าย จังหวัดต้องคิดเองว่าจังหวัดเราต้องการอะไร แล้ว
จะปรับอะไร เพราะถ้าเกิดจังหวัดไม่ร่วมมือก็แก้ปัญหา
ไม่ได้หรอก เพราะโจทย์ตอ้ งมาจากจังหวัด โดยให้รฐั บาล
ส่วนกลางช่วยในแง่ของการลงทุนบางส่วน และให้แต่ละ
จังหวัดคิดเอง
ผมคิดว่าโมเดลที่ดีคือโมเดลขอนแก่นตอนนี้
ทีม่ บี ริษทั ขอนแก่นพัฒนาเมือง ทีเ่ ขาคิดจะท�ำรถรางไฟฟ้า
ในเมือง แล้วรัฐก็เป็นผู้มีส่วนร่วม แต่คิดว่าถ้าให้เอกชน

เป็นผู้น�ำก็ไม่เลว เพราะว่าเขาเข้าใจโจทย์ เข้าใจปัญหา
แล้วก็สามารถหาแนวร่วมให้จังหวัดได้ดี เพราะฉะนั้น
ผมคิดว่า จ�ำเป็นในหลายจังหวัด ไม่วา่ จะเป็นในขอนแก่น
เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต ที่ควรท�ำขนส่งมวลชน แต่ว่า
เจ้าภาพเองคงต้องคุยกับท้องถิน่ เยอะๆ ไม่ใช่วา่ ส่วนกลาง
เอาวิธแี ก้ปญั หาไปให้เขา เพราะว่าเราไม่เข้าใจปัญหาเขา
หรอก ก็คงต้องร่วมมือกัน งบประมาณบางส่วนมาจาก
ส่วนกลางได้ แต่วา่ บางอย่างก็ตอ้ งใช้จากท้องถิน่ นัน่ แหละ
ผมว่าก็ดี เราก็ตอ้ งเริม่ คิดแล้ว ไม่อย่างนัน้ สุดท้ายแล้วก็จะ
เละเหมือนกรุงเทพฯ นั่นแหละ ถ้าเกิดเราปล่อยต่อไป
Q.

ถ้าหากให้คนจนขึน
้ รถไฟฟ้าฟรีจะช่วยลดปัญหา
ความไม่เท่าเทียมได้จริงหรือไม่

คิดว่าได้ คนจนก็คงสะดวกขึ้น แต่ถามว่ามันตอบโจทย์
จริงหรือเปล่า เราก็คงต้องดูให้ดีเหมือนกัน ถามว่าคนที่
มีรายได้น้อย น้อยคนนักที่จะได้อยู่ใกล้สถานี หรือจะมี
รายได้พอที่จะมาซื้อคอนโดอยู่แถวรอบสถานี คนจนเอง
ต้องเดินทางมาทีส่ ถานีรถไฟฟ้าก่อน ถึงจะขึน้ รถไฟฟ้าได้
มันก็เป็นแนวคิดเริ่มต้นที่ดี แต่ว่ามันก็คงมีอุปสรรคอยู่
หลายอย่าง เพราะสุดท้ายแล้ว คนที่จ่ายก็คือรัฐนะ
เพราะว่าไม่ใช่ขึ้นฟรี สุดท้ายแล้วทุกอย่างมีสัมปทาน
บริษัทเอกชน เพราะฉะนั้นการให้เขาขึ้นฟรี รัฐก็คงต้อง
ไปจ่ายเงินแทนคนกลุ่มนี้ จริงๆ แล้วต้องคิดให้ดีว่า
เงินที่จะเอามาสงเคราะห์ตรงนี้ เราไปท�ำรถเมล์ให้ดี
ดีกว่าไหม แน่อนว่าการขึน้ รถไฟฟ้าฟรีนนั้ ไม่ใช่ฟรี รัฐต้อง
เป็นคนจ่ายแทน รัฐต้องเป็นคนจ่ายให้สัมปทานหรือจ่าย
โดยวิธที างใดสักวิธี เพราะฉะนัน้ ถามว่าปริมาณเงินทีจ่ า่ ย
ตรงนี้มันคุ้มไหม เงินที่เท่ากันตรงนี้น�ำไปพัฒนารถเมล์
แล้วบริการจนคนได้เยอะกว่าดีไหม ต้องคิดโจทย์นี้ให้ดี
แล้วปัจจุบันเอง เวลาเรานั่งรถไฟฟ้า อย่างผม
ก็นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินทุกวัน ตอนเช้าก็แน่นเอี้ยดแล้วนะ
ต้องถามว่ามันมีอุปทานเพียงที่เราจะน�ำคนจ�ำนวนมาก
เข้ามาในระบบนีห้ รือไม่ เพราะรถไฟฟ้าใต้ดนิ อะไรพวกนี้
มันขยายความจุยาก ขณะทีร่ ถเมล์ขยายง่าย เราก็แค่เพิม่
รถเมล์เข้าไป เพราะฉะนั้นก็คงต้องดูให้ดีว่า ถ้าหากดึง
คนเข้ามาในระบบจ�ำนวนมาก จะคิดเป็นเท่าไร ต้องคิด
ให้ดีในแง่ต้นทุนการท�ำ แล้วเป็นวิธีที่คุ้มที่สุดหรือไม่
อีกอย่างที่ผมสงสัยคือ เราวัดคนจนยังไง อันนี้
ไม่ง่ายนะ วัดความมีน่ะวัดง่าย วัดครอบครัวมีรายได้
เท่าไร จ่ายภาษีเท่าไร แต่วดั ความไม่มนี ะ่ วัดยังไง เราเคย
วัดหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าวัดผิด มันก็จะมีกลุม่ ทีไ่ ด้ประโยชน์
โดยไม่ได้จนจริง ถูกหรือเปล่า ดังนั้น ค�ำว่า ‘คนจน’ เนี่ย
จะแบ่งยังไง ดูอย่างรถเมล์ฟรี เราไม่ได้ท�ำรถเมล์ฟรี
เพื่อคนจนนะ เศรษฐีร้อยล้านก็ขึ้นรถเมล์ฟรีได้ เพราะ
เราไม่สามารถจะแยกได้ว่าคนไหนคือคนจน คนไหนคือ
คนที่ไม่จน ผมว่าไม่ใช่ง่าย เพราะฉะนั้นการแยกต้อง
ดูให้ดีว่าคนไหนคนจน แล้วจะดูยังไง แล้วบัตรคนจน
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Q.

ถ้าเราสามารถปรับระบบขนส่งสาธารณะทัง้ หมดได้
จะช่วยแก้ปญ
ั หาเรือ
่ งความเท่าเทียมได้อย่างไรบ้าง

ความหมายของความเท่าเทียมคืออะไร ความเท่าเทียม
ในความหมายของผมคือ ความยุตธิ รรมในการเข้าถึงโอกาส
มันก็มีหลายมิตินะ ทั้งการศึกษา การรักษาพยาบาล
การคมนาคม ที่อยู่อาศัย จริงๆ แล้วมันก็เป็นแค่หนึ่งใน
องค์ประกอบ แต่ถ้าการคมนาคมดีขึ้น ผมว่ามันก็จะช่วย
เรื่องความเหลื่อมล�้ำ แต่ก็คงไม่ตอบโจทย์ทั้งหมด ยังมี
มิติอื่นอีกเยอะที่ต้องพัฒนาไปด้วยกัน ผมว่าอย่างน้อย
ถ้าเราคืนเวลาในการเดินทางให้กับทุกคนอย่างน้อยวันละ
2 ชั่วโมง ให้เขามีเวลาอยู่กับครอบครัว ดูแลลูกได้มากขึ้น
ท�ำมาหากิน มีเวลาออกไปท�ำอย่างอื่น ผมว่าผลผลิตมันจะ
สูงขึ้น ปัญหาสังคมจะน้อยลง มีหลายมิติที่มันจะดีขึ้นได้
มันคงไม่ใช่ค�ำตอบทั้งหมดเรื่องความเหลื่อมล�้ำ แต่ว่าก็คง
เป็นจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งที่ควรจะเริ่ม
มีตัวเลขที่น่าสนใจอันหนึ่งนะว่า เมืองที่มีปัญหา
ความเหลือ่ มล�ำ้ สูงสุดมักจะเป็นเมืองทีม่ ปี ญั หารถติด ก็จะมี
พวกเม็กซิโกซิตี้ กรุงเทพฯ ริโอเดจาเนโร มันก็สัมพันธ์กัน
ในระดับหนึง่ ระหว่างความไม่เท่าเทียมกันกับปัญหารถติด
แสดงว่ามันคือสิง่ ทีส่ ะท้อนกันอยูว่ า่ พอไม่เท่าเทียมกันแล้ว
คนรวยมีโอกาสมากกว่าคนจน ก็ท�ำให้เกิดปัญหารถติด
เพราะปัญหารถติดเกิดจากการทีเ่ ราไม่มรี ะบบสาธารณะทีด่ ี
เราเน้นรถส่วนตัว ฉะนั้นถ้าเราสามารถตั้งเป้าว่าให้ทุกคน
ในกรุงเทพฯ สามารถเดินทางมาท�ำงานได้ภายใน 45 นาที
แล้วทุกคนท�ำได้อย่างนัน้ จริงๆ มีระบบอย่างนัน้ จริงๆ ผมว่า
คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้น ก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาอื่นได้ แต่มัน
ก็ไม่ใช่คำ� ตอบสุดท้ายหรอก ต้องมีอย่างอืน่ ประกอบกันด้วย
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จะไปให้คนรวยใช้ได้ไหม คงจะมีเรื่องซับซ้อนในแง่ของ
การปฏิบัติอีก ก็คงต้องคิดให้ดี
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เรื่อง: ชินภัทร ศรีบุญญเกษ
ภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

พิพิธภัณฑ์
ศิริราชพิมุขสถาน

ประวัติศาสตร์
บนก้อนอิฐ
พื้นที่แถบบริเวณโรงพยาบาลศิริราชและวังหลังมักเต็ม
ไปด้วยผู้คนมากมายที่แวะเวียนผ่านไปมาตลอดทั้งวัน
แต่จะมีสกั กีค่ นทีร่ วู้ า่ ภายในพืน้ ทีเ่ หล่านีม้ พี พิ ธิ ภัณฑ์ซอ่ นอยู่
ถึง 7 แห่ง เรียกรวมกันว่า ‘พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าช’ เกือบทัง้ หมด
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้ทางการแพทย์ เช่น พิพิธภัณฑ์
พยาธิวิทยาเอลลิส, พิพิธภัณฑ์นิติวิทยาศาสตร์ สงกรานต์
นิยมเสน, พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา และพิพิธภัณฑ์กายวิภาค
คองดอน
แต่ในบริเวณนี้ที่อุดมไปด้วยพิพิธภัณฑ์ทางการ
แพทย์นั้นก็ยังมีตึกสวยๆ ตั้งอยู่ที่ท่าเรือรถไฟ ริมแม่น�้ำ
เจ้าพระยา ที่จะพาทุกคนไปรู้จักประวัติศาสตร์ของพื้นที่
ริมบางกอกน้อยแห่งนี้ ผ่านพิพธิ ภัณฑ์ทมี่ ชี อื่ ว่า ‘พิพธิ ภัณฑ์
ศิริราชพิมุขสถาน’
สถานทีต่ งั้ แห่งนีเ้ ดิมเป็นอาคารสถานีรถไฟธนบุรี
ปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์ของ
พื้นที่ปากคลองบางกอกน้อย-วังหลัง ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี
จนถึงปัจจุบัน ประวัติของศิริราช การแพทย์ไทย รวมถึง
การสร้างทางรถไฟสายใต้และวิถีชีวิตชุมชนบางกอกน้อย
ไฮไลต์อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
คือก้อนอิฐที่เรียงรายอยู่ระหว่างพิพิธภัณฑ์กับโรงพยาบาล
ศิรริ าชปิยมหาราชการุณย์ หรือทีเ่ รียกว่าส่วน ‘ฐานป้อม’ ซึง่
มีป้ายพระราชด�ำรัสวางอยู่ไม่ไกลนัก
“โบราณสถานนั้น เป็นเกียรติของชาติ อิฐเก่าๆ แผ่นเดียว
ก็มีค่า ควรจะช่วยกันรักษาไว้ ถ้าเราขาดสุโขทัย อยุธยา และ
กรุงเทพฯ แล้ว ประเทศไทยก็ไม่มีความหมาย”

พระราชด�ำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวโรกาสที่เสด็จประพาสเมืองเก่าอยุธยา
เมื่อพุทธศักราช 2506
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ก้อนอิฐเหล่านี้คือส่วนหนึ่งที่เป็นฐานป้อมของพระราชวัง
หลังตั้งแต่สมัยอดีต ดูเผินๆ เหมือนเป็นโบราณวัตถุที่
จัดแสดงไว้เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่า พระราชวังหลังเคยตั้ง
อยู่ที่บริเวณนี้ แต่จริงๆ แล้ว ก้อนอิฐหนึ่งก้อนมีเรื่องราว
ประวัติศาสตร์มากมายบรรจุอยู่ในนั้น เริ่มตั้งแต่ส่วนผสม
ของอิฐที่มีการใช้แกลบเป็นเป็นส่วนมาก วิธีการเรียงอิฐ
ซึ่งแตกต่างกันระหว่างตัวก�ำแพงของฐานและพื้นทางเดิน
รอบนอก
นอกจากคุณสมบัตทิ างกายภาพประจ�ำก้อนอิฐแล้ว
ก้อนอิฐที่เรียงรายเหล่านี้ยังท�ำให้เราเห็นสภาพชีวิต ความ
เป็นอยู่ และสภาพสังคมในสมัยนัน้ สะท้อนผ่านรอยเท้าของ
เด็กและรอยเท้าสุนขั ว่าบริเวณนีเ้ คยเป็นป้อมพระราชวังหลัง
ทีเ่ ป็นป้อมปราการส�ำคัญในการปกป้องกรุงธนบุรดี า้ นเหนือ
มาก่อน ช่างอิฐสมัยนัน้ คงจะนัง่ ท�ำงานอยูใ่ กล้บา้ นเรือนหรือ
ชุมชน มีครอบครัวและสัตว์เลี้ยงวิ่งเล่นอยู่ในบริเวณนั้น
เห็นภาพสังคมที่อบอุ่น ร่มเย็น ท�ำให้มองเลยไปถึงว่า
เจ้าของวังแห่งนี้ปกครองบ่าวไพร่ผู้คนด้วยความเมตตา
ให้ได้รับความผาสุก แม้ในยามที่ยังต้องเตรียมการป้องกัน
พระนครจากข้าศึกก็ตาม
ก้อนอิฐก้อนนีเ้ ป็นเพียงหนึง่ ในก้อนอิฐจ�ำนวนมาก
ทีเ่ รียงร้อยรวมกันเป็นพืน้ ทางเดินรอบป้อมและก�ำแพงป้อม
อันใหญ่โต เช่นเดียวกันกับส่วนจัดแสดงฐานป้อมทีเ่ ป็นเพียง
ส่วนหนึ่งจากทั้งหมดกว่า 20 ส่วนในพิพิธภัณฑ์ ที่ยังมี
เรื่องราวประวัติศาสตร์อีกมากมายให้ค้นหา ไม่ว่าจะเป็น
ศิรริ าชพิมขุ มงคลเขต-เรือ่ งราวของพระราชประวัติ
กรมพระราชวังบวรสถานพิมขุ ทีน่ ำ� เสนอผ่านจิตรกรรมไทย
อันวิจิตร สอดผสานกับการใช้ท�ำนองเสนาะและแสงสี
ในการเล่าเรือ่ ง ท�ำให้เราสามารถเรียนรูพ้ ระราชประวัตขิ อง
พระองค์ภายในผลงานชิ้นเดียว
คมนาคมบรรหาร-ภาพยนตร์ 4 มิติ จัดเต็มทัง้ แสง
สี เสียง ลมพายุ ที่จะน�ำทุกคนเข้าไปในโลกประวัติศาสตร์
ของสถานีรถไฟธนบุรี อยู่ท่ามกลางสมรภูมิรบที่มีระเบิด
อยู่ตรงหน้าและสัมผัสบรรยากาศการเดินทางโดยรถไฟ
ครั้งแรกๆ ของไทยที่สมจริง

ศิรริ าชบุราณปวัตติ-์ ไฮไลต์อกี จุดหนึง่ ทีพ่ ลาดไม่ได้
คือประวัติของศิริราชและการแพทย์ไทย ทั้งการจัดแสดง
ประวัติของโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทย การเรียน
การสอนของแพทย์แต่ละชั้นปีตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
การน�ำสิง่ ของและจ�ำลองสถานทีเ่ กีย่ วกับการเรียนการสอน
ของแพทย์มาให้ทุกคนได้ชม ไม่ว่าจะเป็นห้องผ่าตัด หรือ
การจัดแสดง ‘อาจารย์ใหญ่’ ของเหล่านักศึกษาแพทย์
นอกจากนีย้ งั มีการให้ความรูเ้ กีย่ วกับร่างกายมนุษย์ น�ำเสนอ
ผ่านหุ่นจ�ำลองที่มีแสงสีฉายให้เห็นอวัยวะภายใน รวมถึง
ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเบื้องต้นและการแพทย์แผนไทย
อีกด้วย
นิวาสศิรินาเวศ-พื้นที่จัดแสดงถูกจัดให้เหมือน
โกดังไม้ขนาดใหญ่ เมื่อเข้ามาจะเห็นเรือโบราณขนาดยักษ์
คับโกดัง ซึ่งเป็นสิ่งที่ขุดค้นพบขณะส�ำรวจทางโบราณคดี
แถมยังมีการให้ความรูเ้ กีย่ วกับเรือในสมัยก่อน อีกฟากหนึง่
ของโกดังถูกเปลี่ยนให้เป็นบรรยากาศของวิถีชีวิตชุมชน
ริมคลองบางกอกน้อย จ�ำลองความเป็นอยู่ที่ผสมผสาน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างลงตัว พร้อมกับ
มี ง านศิ ล ปะและภู มิ ป ั ญ ญาอั น น่ า ตื่ น ตาตื่ น ใจมาเป็ น
จุดดึงดูดความสนใจอีกจุดหนึ่งของส่วนจัดแสดงทั้งหมด
พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน รอให้ทุกคนเข้าไป
สัมผัสและเรียนรู้ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่ประทับตรา
อยู่บนก้อนอิฐและในทุกอณูของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน
วันเปิดท�ำการ: วันพุธ - วันอาทิตย์
เวลาเปิดท�ำการ : 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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RELEASE ME
เรื่อง : พชรกฤษณ์ โตอิ้ม

ฤาเจ้าจักเป็นหมาปุยสามขา
พิลึก พิลั่น...
โมงยามก่อนถึงย�่ำค�่ำ ก่อนเสียงเรไรบรรจงกริ้วริ่วร้อง ก่อนลมฤดูร้อนหอบตัวเองข้ามไปยังสนามบริเวณ
ด้านหลังบ้านเดี่ยวทรงต�่ำ ชายหนุ่มสองคนก�ำลังนั่งกินข้าวกันอยู่บนระเบียงบ้าน รอบนอกคือป่ารกชัฏทมิฬมืด
รัว้ หนามเหล็กแหลมแข็งตัง้ กัน้ ไว้ระหว่างป่ากับสนามหลังบ้าน แม้ตวั ป่าใหญ่จะมีสดี ำ� แปลกแปร่งคล�ำ้ คล้ายถูกไฟคลอก
แต่เสียงลมหายใจของเหล่าบรรดาต้นไม้ยังคงดังอย่างแผ่วเบา เอื่อยช้า สม�่ำเสมอ
ไม่ต่างอะไรกับหัวข้อเรื่องที่เป๊กกับอ๋องสนทนากันอยู่
บรรยากาศรอบตัวทั้งคู่เคร่งขรึม จริงจัง บีบคั้นหัวใจ จิตใจของอ๋องต้องทุกข์ทรมานด้วยการถูกบอกเลิก
จากหญิงสาวอันเป็นทีร่ กั เขานัง่ ร้องห่มร้องไห้ น�ำ้ ตาหลัง่ ไหลเป็นสายธารา ส่วนทางด้านเป๊ก เพือ่ นผูจ้ ำ� เป็นต้องรองรับ
มวลอารมณ์เศร้าของอ๋องอย่างหลีกเลี่ยงมิได้นั้น เกิดอาการสมาธิว่อกแว่กไม่เป็นหนึ่งเดียวเช่นกัน ใจหนึ่งคะนึงว่า
ไส้กรอกเยอรมันทีต่ นก�ำลังปิง้ อยูน่ นั้ จะสุกทันอาหารมือ้ เย็นนีห้ รือไม่ และอีกใจหนึง่ ก็ภาวนาให้เพือ่ นหยุดโอดครวญเสียที
ตอนนี้ชีวิตทั้งคู่ต่างก็มีทั้ง (รอ) สุก ทั้งทุกข์ ปนกันไป
ตัวแม่สาวงามคนนั้นมีหน้าตาเช่นไร ตัวเป๊กเองไม่อาจทราบได้ จ�ำได้ว่าอ๋องเคยพรรณนาไว้ครั้งหรือสองครั้ง
ในอดีต ทว่าตัวเป๊กเองครั้งนั้นไม่ได้ตั้งใจฟัง แต่พอจับเค้าลางได้ว่าเจ้าหล่อนคงมีสัญชาติไทยเชื้อสายจีน ท�ำให้เป๊ก
ทึกทักต่อเอาเองว่าสุภาพสตรีที่อ๋องหลงรักคงหน้าตาเหมือนหมวยตาตี่ตามพิมพ์นิยมสมัยนี้เป็นแม่นมั่น
“เกลอเอ๋ย เหตุใดจิตใจข้านั้น มีมีดสั้นนับร้อยหมื่นร้อยพันมาปักกลางดวงใจไม่หยุดไม่หย่อน” อ๋องเอ่ยถาม
“นั่นเป็นเรื่องปกติของคนอกหัก” เป๊กเอ่ยตอบ
อพิโธ่ เจ้าอ๋องที่น่าสงสาร เขาเปล่งเสียงร�ำพันก่นด่าซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า เอานิ้วชี้ฟ้าก็แล้ว บ่นว่าพื้นดินก็แล้ว
ถ้อยค�ำที่หลุดออกมามีรูปวลีบ้าง มีรูปบทกลอนบ้าง “อ้ายเรานี่แหละที่ไม่เคยเข้าไปอยู่ในสายตา... น่าโมโหใช่ไหมล่ะ
เหมือนกับเธอนั่นแหละที่ไม่เคยรู้จักตัวเองเลย เธอมันคนใจร้าย เธอมันผู้หญิงใจบาป เข้ามาท�ำให้ข้ารักแล้วก็บอกให้
ข้าลืม ข้าจะลืมลงได้เสียอย่างไรเล่า ในเมื่อหากข้าลืม ข้าก็ต้องเจ็บ เช่นนั้นข้าต้องแบกรับความทรงจ�ำที่หนักอึ้ง
ของข้าพเจ้าเอาไว้เอง ตราบเท่าที่ข้ายังมีเรี่ยวแรง ข้าจะคงแบกความทรงจ�ำพวกนั้นไปจนกว่าข้าจะสิ้นลมหายใจ”
ครั้นกล่าวเสร็จสิ้น อ๋องก็เสพน�้ำเมาเสมือนเป็นยาสมานหัวใจอันแหลกสลายให้กลับมาสมบูรณ์เช่นเดิม
(ในระหว่างนั้นเป๊กก็ถือวิสาสะกินไส้กรอกไปพลาง ประกอบกับฟังอ๋องไปพลาง)
จู่ๆ เสียงของความสิ้นหวังที่บาดลึกสั่นสะท้านใจดังก้องขึ้น แม้ว่าเสียงร้องของอ๋องจะเหมือนผู้ตกหล่น
ในห้วงภวังค์คนโศกเศร้าทั่วๆ ไป แต่เสียงร้องของเขากลับสร้างแรงกระเพื่อมขนาดใหญ่ราวฟ้าถล่มโลกทลายได้อย่าง
น่าอัศจรรย์ แต่ละค�ำที่เขาเปล่ง เสียงของเขาสั่นเครือ
สั่นจนพื้นดินสั่นไหวและท�ำให้ไส้กรอกเยอรมันที่เป๊กย่างอยู่ตกหล่นจากเตา
มันกลิ้งหลุนๆ หล่นลงบนหน้าระเบียงบ้าน พลาดตกบนสนามหญ้าและแน่นิ่งสนิทตรงนั้น ไม่ขยับไปไหนอีก
หมาตัวหนึ่งกระโดดข้ามรั้วและวิ่งเร็วรี่เข้ามาหาไส้กรอกที่ตกอยู่
เจ้าหมาสีด�ำขนปุกปุย
เจ้าหมาที่มีขาเพียงแค่สามขา
ไอ้เป๊กเห็นก่อน สายตาจ้องเขม็งขึงไปยังอ้ายหมาด�ำสลับกันกับไส้กรอกเยอรมัน (ที่ตอนนี้มีรอยแหว่ง
อันเนื่องจากการถูกกัดไปบางส่วน) สีหน้าเป๊กสุดแสนกระวนกระวายใจ “เคราะห์ซ�้ำกรรมซัดอะไรเช่นนี้ ข้าพเจ้า
ไม่มบี ญุ ทีจ่ ะสามารถทานอาหารมือ้ นีไ้ ด้อย่างเป็นสุขกันเชียวหรือ” เป๊กคิดในใจ พร้อมหันไปสะกิดเรียกเพือ่ นให้มาชม
สิ่งที่น่าประหลาดใจนี้ “เอ็ง... ข้าคิดว่าข้าพบตัวประหลาดเข้าให้แล้ว”
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อ๋องหันกลับมาด้วยใบหน้าบูดเบี้ยว “นี่! อ้ายบ้า ตัวประหลาดอะไรกัน อีลูกช่างเพ้อเจ้อ เพราะเอ็งไม่อยาก
จะฟังเรื่องของข้าแล้วใช่ไหมล่ะ เอ็งถึงกล้าล้อเลียนความรู้สึกของคนที่ก�ำลังเจ็บปวดอยู่แบบนี้ ใช่สิ! ตลกมากนักสิ”
อ๋องกล่าวอย่างเดือดดาล จากนั้นเขาก็เปลี่ยนไปร้องไห้โฮ พร้อมตัดขาดการสื่อสารทุกสรรพสิ่งโดยรอบ
ทิ้งเป๊กเผชิญหน้ากับหมาด�ำตามล�ำพัง
เป๊กจึงตัดสินใจตะโกนถาม “อ้ายหมา! เอ็งมาจากไหน”
“โอ... เรื่องช่างเศร้าเหลือเกินนะ... นายนะ...” มันพูดโพล่งขึ้นมา
เป๊กตกใจมาก เขาไม่เคยเจอหมาพูดภาษาคนได้มาก่อนในชีวิต
“โอ้เกลอเอ๋ย... ในเวลาย�่ำค�่ำแห่งนี้ เวลาเดียวกันซ�้ำแล้วซ�้ำเล่าของทุกๆ วันแบบนี้ ฉันจักต้องเดินทางย้อน
แกนหมุนของโลก ฉันจ�ำเป็นต้องเดินทาง ฉันจักต้องด�ำรงอยู่ในห้วงเวลาเช่นนี้ นี่คือเวลาของฉัน นี่เป็นความทรงจ�ำ
ของฉัน เวลาอันงดงามทีส่ ดุ ในช่วงชีวติ ของฉันจะพานพบ นายผูใ้ จบุญเอ๋ย ท่านคงสังเกตเห็น ล�ำพังฉันมีเพียงแค่สามขา
ก็ล�ำบากมากล้นอยู่แล้ว ไฉนจึงไม่แบ่งปันอาหารมื้อนี้ให้แก่ฉันบ้าง เพื่อมอบพลังให้ฉันมีแรงเดินทางต่อได้สะดวกขึ้น”
เป๊กตกหล่นในปรัชญาหมาสีด�ำ
สับสน งงงวย ปวดกบาล
หมาขนด�ำปุกปุยอธิบายต่อว่า “ฉันไม่ได้อยากจะรบกวนนาย ฉันเพียงแต่อ้อนวอน สมัยนี้หมาทุกตัวล้วน
เกี่ยวพันกับความขาดพร่องไปโดยปริยาย จนบางพวกสาปแช่งธรรมชาติว่า เหตุใดจึงต้องสร้างหมาขาเพียงสี่ขา
เป็นบรรทัดฐานหลัก ไยเล่าจึงไม่มีหมาที่สมบูรณ์พร้อมด้วยองค์ประกอบลักษณะสามขาขึ้นมาทัดเทียมกัน”
มันหันไปมองไอ้อ๋องอย่างเห็นอกเห็นใจ
“เพือ่ นของนายต้องไม่เคยขาดพร่องตามรูปธรรมมาก่อน ฉันดูออก ณ ขณะนี้ ทัง้ เขากับฉัน พวกเราไม่ตา่ งกัน”
เมื่อสิ้นเสียงค�ำกล่าว หมาด�ำกับไส้กรอกเยอรมันก็ค่อยๆ เลือนหาย
โลกหมุนผ่านไปเร็วเท่าใดไม่อาจรู้ หากแต่ภาพฝันของอ้ายเป๊กยังชัดเจนด้วยเสียงยังกังวานก้อง ค�ำพูด
ของเจ้าหมาสีด�ำสามขาเปรียบชัดดั่งค�ำร้องที่สะท้อนผ่านไปมาในหัว ไร้ทรวดทรง ไร้รูปร่าง เป๊กรู้สึกโดดเดี่ยว
กับความพิสดารที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อครู่ จ�ำได้ว่า แววตาหมาสีด�ำแสนอุกอาจน่ากลัว เป๊กรู้ความรู้สึกตัวเองดี รู้ด้วยซ�้ำ
ว่าแววตาของอ้ายหมาด�ำสามารถขุดค้นส่วนทีถ่ กู จองจ�ำไว้เข้ามาผนวกกับอารมณ์ขงึ เค้นรุนแรงออกมาจากข้างในตนได้
แรงปริศนาประเภทหนึ่งที่ไม่สามารถแยกออกได้เลยว่ากาลใดมันอยู่ กาลใดมันหายไป แม้ในใจจะยังรู้สึกค้างคา
แต่เป๊กก็เริ่มยอมรับการจากไปของไส้กรอกเยอรมันชิ้นนั้นโดยดุษณี หากเทียบได้กับการแลกให้เจ้าหมาด�ำจากไป
แค่นั้นมันก็คุ้มค่าพอแล้ว
เป๊กใจโล่ง ค่อยๆ หันหลังไปมองอ๋อง
เขาเลิกร้องไห้แล้ว
หากแต่อ๋องมีขาที่สามงอกขึ้นมาแทน
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REVIEW
เรื่อง: นลิน สินธุประมา

เรือโดยสารจากแดนไกล:
การเดินทางทางน�้ำที่ไม่เคยหยุดไหล

Vaporetto, อิตาลี
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

เวนิสเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กเกาะน้อยถึง 117 เกาะ
มีล�ำคลองเป็นสายใหญ่สายย่อยเป็นตัวคั่น และมีสะพาน
เชื่อมเกาะแต่ละเกาะเข้าด้วยกัน เงื่อนไขทางภูมิประเทศ
ของเวนิสท�ำให้เมืองแห่งนีไ้ ม่สามารถสร้างรถไฟฟ้าใต้ดนิ
หรือรถไฟฟ้าได้อย่างเมืองอื่นๆ ดังนั้น เวนิสจึงต้องใช้
ล�ำคลองซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักที่บรรพบุรุษ
ของตนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขณะเดียวกันก็ไม่ลืม
จัดระบบระเบียบและสร้างความน่าเชือ่ ถือให้กบั ระบบการ
ขนส่งหลักที่ทุกคนในเมืองจะต้องพึ่งพา
Vaporetto ซึ่งเป็นเรือขนส่งมวลชนของเวนิส
จึงวางเส้นทางการให้บริการมากถึง 19 สาย โดยให้
บริการทั้งภายในตัวเมืองเวนิสเอง และมีเที่ยวเรือรับส่ง
เกาะใกล้ๆ คือ Murano และ Lido แต่แน่นอนว่าความถี่
ของเรือในแต่ละสายก็อาจจะไม่เท่ากัน หากเส้นคลอง
สายหลักก็จะมาทุกๆ 20 นาที ในขณะที่คลองสายย่อย
บางสาย อาจจะเปิดให้บริการเฉพาะในช่วงฤดูรอ้ นเท่านัน้
แต่ทถี่ กู ใจผูใ้ ช้บริการเหนือสิง่ อืน่ ใด ก็คอื สายบริการเหล่านี้
เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง! นอกจากนี้ Vaporetto ยังมีเรือ
แบบที่เป็น Water taxi ให้บริการผู้โดยสารโบกเรียกไป
ยังจุดหมายได้เหมือนแท็กซี่บนท้องถนน เรียกได้ว่าเป็น
ระบบขนส่งทางเรือที่พยายามท�ำหน้าที่ทดแทนระบบราง
และถนนที่หายไปอย่างสุดความสามารถเลยทีเดียว

VOGUÉO

ในบรรดาขนส่งมวลชนทั้งหมดของกรุงเทพฯ การโดยสารทาง
‘เรือ’ เป็นหนึง่ ในวิธก
ี ารเดินทีผ
่ โู้ ดยสารพอจะกะเกณฑ์เวลาได้บา้ ง
ว่าหากวันนีค
้ ด
ิ จะโดยสารทางเรือ ควรจะเผือ
่ เวลาเท่าใดจึงจะไปถึง
ที่หมายตามเวลานัด จริงอยู่ว่าเรืออาจจะมีรอบไม่ถี่เท่ารถไฟฟ้า
เร่งความเร็วมากก็ไม่ได้ เส้นทางก็จำ�กัด แต่อย่างน้อยเรือก็มี
เส้นทางน�้ำอันกว้างขวางเป็นของตัวเอง ไม่ต้องไปรถติดกับใคร
บนท้องถนน ไม่วา่ อย่างไรก็ตาม เรือบ้านเราก็ยงั มีขอ
้ ด้อยไม่นอ
้ ย
ที่ต้องพัฒนา
Read Me จึงอยากพาผู้อ่านไปสำ�รวจระบบเรือโดยสาร
ของประเทศอื่นกันว่าเขามีวิธีบริหารจัดการอย่างไร

VAPORETTO

Voguéo, ฝรั่งเศส
รื้อฟื้นของเก่ามาใช้ใหม่

ปารีสเป็นเมืองในฝันของนักท่องเที่ยวหลายๆ คน และใครๆ ก็คงอยากจะมี
โอกาสได้ล่องเรือชมแม่น�้ำแซนสักครั้ง ดังนั้น ปารีสจึงมีบริษัทเรือที่ให้บริการ
พานักท่องเที่ยวเที่ยวชมแม่น�้ำแซนอยู่แล้ว แต่ระบบขนส่งทางเรือที่ว่านั้น
ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยไม่ได้ตอบโจทย์คนท�ำงานในปารีสนัก
ในอีกมุมหนึ่งที่ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยว ปารีสก็ยังคงเป็นเมืองที่มีคนเดินทาง
เข้าออกระหว่างชานเมืองและตัวเมืองเพื่อไปท�ำงานและธุรกิจต่างๆ เช่นกัน
Vogueo เป็นระบบขนส่งสาธารณะที่ถูกออกแบบมาเพื่อกลุ่มคนท�ำงานที่
ต้องการใช้เรือเพียงเพื่อพาตัวเองจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งโดยเฉพาะ
ความจริงแล้ว ฝรั่งเศสเคยมีระบบขนส่งทางเรือมาแล้วเนิ่นนาน
ก่อนหน้านี้ เมื่อปี 1837 แต่ต้องเลิกกิจการไปเมื่อปี 1934 เพราะไม่สามารถ
แข่งขันกับระบบรางที่มาแรงแซงโค้งในยุคนั้นได้ กระทั่งในปี 2007 จึงเริ่ม
มีการน�ำเส้นทางเรือเก่ากลับมาใช้อีกครั้ง โดยใช้ชื่อระบบขนส่งทางเรือนี้ว่า
Vogueo แต่นา่ เสียดายทีร่ ะบบขนส่งสาธารณะดังกล่าวได้ทดลองใช้อยูจ่ นถึง
ปี 2011 เท่านั้น และยังไม่มีความคืบหน้าว่าจะได้กลับมาเปิดให้บริการอีก
หรือไม่อย่างไร กระนัน้ โมเดลการน�ำทางคมนาคมทางน�ำ้ สายเก่ากลับมาใช้ใหม่
ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

WATERBUS

Waterbus, เนเธอร์แลนด์
เรือโดยสารเพื่อผู้โดยสาร

Waterbus เป็นระบบขนส่งทางเรือทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศเนเธอร์แลนด์ เชือ่ มต่อ
การเดินทางในตัวเมืองร็อทเทอร์ดัมกับย่านชานเมือง โดยมีเส้นทางการเดินเรือ
ที่แตกต่างกันถึง 8 สาย โดยเหตุผลที่ชาวดัชต์เองและนักท่องเที่ยวต่างถิ่นนิยม
ใช้ขึ้นเรือแทนที่จะใช้ทางถนนก็คือเพื่อหลีกเลี่ยงรถติดในตัวเมือง ความน่ารัก
อย่างหนึง่ ของทีน่ กี่ ค็ อื อนุญาตให้นำ� จักรยานขึน้ เรือไปด้วยได้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย
เหมาะกับนักท่องเทีย่ วทีต่ งั้ ใจมาปัน่ จักรยานชมเมือง รวมถึงคนท�ำงานทีอ่ ยากจะ
ช่วยลดมลพิษในโลกด้วยการปั่นจักรยานไปท�ำงานด้วย
สิ่งที่พิเศษสุดก็คือ เรือของที่นี่เป็นระบบปิดเพื่อติดเครื่องปรับอากาศ
ภายในเรือให้ด้วย พร้อมเก้าอี้หุ้มเบาะอย่างดี ถ้ามีคนถ่ายรูปภายในเรือมาให้ดู
อาจจะเผลอนึกว่าเป็นภาพถ่ายจากในเครื่องบินเอาได้ง่ายๆ นอกจากนี้ ล่าสุด
เนเธอร์แลนด์ยังเตรียมจะน�ำเรือ Damen มาใช้ โดยมีวิศวกรชาวดัชต์ Marcel
Elenbaas ออกแบบเรือดังกล่าวให้มีรูปร่างเพรียว ใช้อะลูมิเนียมที่มีน�้ำหนักเบา
ท�ำให้เรือไม่ก่อเสียงรบกวน ทั้งยังใช้น�้ำมันน้อยลง ใช้การบ�ำรุงรักษาน้อยลง
เพื่อให้เหมาะกับการใช้เป็นเรือในระบบขนส่งสาธารณะในเมืองใหญ่และเพิ่ม
ความสะดวกปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารนั่นเอง
Pasig River Ferry Service, ฟิลิปปินส์
จากดินสู่ดาว

หากใครเคยมีโอกาสไปเยี่ยมเยือนแม่น�้ำพาซิก แม่น�้ำสายหลักของกรุงมะนิลา
อาจไม่เชื่อว่าผืนน�้ำใสสะอาดตาตรงหน้าเคยมีสภาพย�่ำแย่อย่างชนิดที่คลอง
แสนแสบและแม่นำ�้ เจ้าพระยาบ้านเราเทียบไม่ตดิ แม่นำ�้ สายหลักของกรุงมะนิลา
ประสบกับปัญหาขยะและมลภาวะทางน�้ำอย่างหนักในช่วงหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 จนระบบขนส่งทางเรือที่เคยมีในฟิลิปปินส์ก่อนหน้านั้นต้องทยอย
ปิดตัวกันไปในทศวรรษที่ 1960 เพราะขยะกีดขวางเส้นทางน�้ำจนไม่สามารถ
ใช้เดินเรือได้ ฟิลิปปินส์มีความพยายามจะรื้อฟื้นระบบขนส่งทางเรือกลับขึ้นมา
อีกหลายครั้งในทศวรรษ 1990 ทั้งพยายามปรับปรุงเรือโดยสารให้ทันสมัย
และขยายเส้นทางเรือออกไป แต่สุดท้ายก็ต้องหยุดกิจการไปเพราะปัญหาขยะ
ในแม่น�้ำและปัญหาการเมือง
กระทัง่ ประธานาธิบดี กลอเรีย มาคาปากัล-อาร์โรโย ได้ผลักดันให้เปิด
ใช้ระบบขนส่งทางเรืออย่างเป็นทางการอีกครั้งในชื่อ Pasig River Ferry Service
เมื่อปี 2007 และเดนมาร์กได้ยื่นมือเข้ามาช่วยในการฟื้นฟูสภาพแม่น�้ำพาซิก
ที่เน่าเสียถึงขั้นที่เรียกว่า Biological dead ในปี 2010 แม่น�้ำพาซิกจึงได้รับ
การท�ำความสะอาดครั้งใหญ่ ตามมาด้วยการออกกฎหมายเพื่อรักษาคุณภาพ
ของน�ำ้ อย่างเคร่งครัด Pasig River Ferry Service จึงเป็นระบบขนส่งทางเรือทีย่ งั
ด�ำเนินกิจการอยู่รอดต่อมาได้จนถึงทุกวันนี้ โดยไม่ถูกขยะขัดขวางทางเดินเรือ
อีกต่อไป แถมยังมีการยกระดับท่าเรือ พร้อมปรับปรุงเรือโดยสารขนานใหญ่
ไม่เพียงแต่ติดแอร์เพิ่ม แต่ยังแถมโทรทัศน์แบบ High definition ด้วย

PASIG RIVER FERRY

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
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TK VOICE’S

เดินทางมา TK park

สะดวกหรือลำ�บาก?
ในยุคสมัยทีก่ ารเดินทางคมนาคมมีหลากเส้นทางและหลายรูปแบบให้ได้เลือก
ใช้ แต่การเดินทางในเมืองอย่างกรุงเทพฯ ก็ไม่ได้สะดวกสบายไปทั้งหมด ถึง
แม้จะเป็นย่านใจกลางเมืองก็ตาม เราจึงอยากรู้ว่าชาว TK park เดินทางมา
ใช้บริการด้วยวิธีการไหน จะสะดวกสบายหรือล�ำบากอย่างไร ลองไปฟังกัน
วรฤทธิ์ สิงหะ
(นักศึกษา)

“เดินเท้านีแ่ หละ หรือไม่กด็ ว้ ยบีทเี อส
เพราะอยู่ใกล้มาก”

วานิสสา นาวาพงส์
(พนักงานบริษัท)

“นั่งมอเตอร์ไซต์มาถึงสถานีบีทีเอส
ต่อบีทีเอส และเดินมาที่นี่”
ธีระ ธนาวดี
(โปรแกรมเมอร์)

“ขับรถยนต์มาเองเพราะโซนที่พัก
ไม่มีบีทีเอส หรือไม่ก็อาจขับรถไป
จอดใกล้ที่จอดของบีทีเอสและนั่งรถ
บีทีเอสอีกที เพราะบางทีถึงจะขับรถ
ขึน้ ทางด่วนมา แต่พอลงทางด่วนแล้ว
ต้องมาลุ้นว่ารถจะติดไหม”

ปนิตา ยุทธหัตชัยชาญ
(ฟรีแลนซ์)

“รถยนต์ รถเมล์ รถไฟฟ้า ส่วนมาก
ก็ขับรถเพราะไม่ไกล หรือไม่ก็นั่ง
รถเมล์ต่อเดียวก็มาถึงแล้ว”

วรรณวนัช ท้วมสมบูรณ์
(นักเขียนอิสระ)

เอกรัตน์ จันทรภูรี
(นักศึกษา)

“นั่งวินมอเตอร์ไซต์จากซอย มาต่อ
รถไฟฟ้า และเดินต่อ”

“ใช้บีทเี อสมาลงที่สยามและเดินต่อ”

ปรารถนา นิมมานเทิดวงศ์
(นักศึกษา)

“นั่งบีทีเอส 6 สถานีก็มาถึง”

ศศิวิมล ช่วงยรรยง
(ฟรีแลนซ์)

“ถ้าไม่รีบก็นั่งรถเมล์มาลงที่จุฬาฯ
แล้ ว เดิ น ยาวหรื อ นั่ ง รถเมล์ ต ่ อ มา
เพราะไม่มีรถเมล์ต่อเดียวมาถึง แต่
ถ้าจะมาเร็วก็ขึ้นบีทีเอสและเดิน”

อ่าน Read Me
ผ่าน TK App
ได้แล้ววันนี้

TK App

แหล่ ง รวมสาระความรู ้ แ ละความเพลิ ด เพลิ น
ให้ เ ด็ ก ไทยเรี ย นรู ้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์

ดาวน์ โ หลด TK App และเนื้ อ หาในแอปพลิ เ คชั น ได้ ฟ รี
และสามารถเข้ า ใช้ TK App
ทาง Web Browser ที่ URL :
http://tkapp.tkpark.or.th
ติ ด ตามความรู ้ อื่ น ๆ ของ TK park ได้ ที่ http://www.tkpark.or.th/
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