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 บทน า 
 สิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่มีความ
เจริญ เติบ โตทางด้ าน เศรษฐกิจ  และมี
ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างมาก ตลอด
ระยะเวลา 50 ปี นับแต่ก่อตั้งประเทศ จาก
ข้ อมู ล  ณ  ปี  2 017  ปร ะ เทศสิ ง ค โป ร์  
มีประชากรทั้งสิ้น 5.61 ล้านคน มี พ้ืนที่ 
719.9 ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของ
ประชากรโดยเฉลี่ย 7,796 คนต่อตาราง
กิ โ ล เ ม ต ร  หั น ก ลั บม า ดู ป ร ะ เ ท ศ ไท ย 
กรุงเทพมหานครมีประชากรอาศัยอยู่ทั้งสิ้น 
9.79 ล้านคน คิดเป็น 1 ใน 6 ของประชากร
ทั้งประเทศ กรุงเทพมีพ้ืนที่ 1,568 ตาราง
กิโลเมตร ความหนาแน่นของประชากร 
โดยเฉลี่ย 6,243 คนต่อตารางกิโลเมตร 
โดยภาพรวมจะเห็นว่าประเทศสิงคโปร์มี
ขนาดพ้ืนที่ที่จ ากัดเพราะลักษณะภูมิประเทศ
เป็นเกาะ และมีจ านวนประชากรมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และที่ส าคัญหากเปรียบเทียบ
ขนาดพ้ืนที่และจ านวนประชากรของทั้งสอง
แห่ ง  จะพบว่ ามี สั ดส่ วนที่ ใกล้ เ คี ย งกัน 

กล่าวคือ สิงคโปร์มีขนาดพ้ืนที่และจ านวน
ประชากรน้อยกว่ากรุงเทพครึ่งหนึ่ง แต่สิงคโปร์
กลับมีระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
โดยประชากรสิงคโปร์มากถึง 67% ใช้บริการ
ระบบขนส่งสาธารณะเป็นหลัก ขณะที่
สัดส่วนการเดินทางของคนกรุงเทพจะเป็นไป
ในทิศทางตรงกันข้าม คือ ใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะ (รถเมล์และรถไฟฟ้า) เพียง 10% 
และใช้การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล 
และมอเตอร์ไซค์สูงถึง 90% ดังนั้น อาจเป็นไปได้ 
ที่ประเทศไทยจะน าตัวอย่างระบบคมนาคม
ขนส่งของสิงคโปร์มาประยุกต์ใช้กับระบบ
ขนส่งของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ งระบบ
ขนส่งสาธารณะในเขตเมืองใหญ่ ดัง เช่น
กรุงเทพมหานคร 
 บทเรียนที่ ได้จากกรณีศึกษาของ
สิงคโปร์ 
 จากการศึกษาดู งานระบบขนส่ ง
สาธารณะของสิงคโปร์ มีเนื้อหาที่ส าคัญ 4 
ประเด็นใหญ ่ๆ ดังนี้ 



 1. การบูรณาการแผนโครงสร้าง
คมนาคมขนส่งระยะยาว ( Integrated 
Long Range Planning) 
 สิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีนโยบาย
รัฐบาลระดับเดียว (one level of government)  
มีการผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนและ
ก าหนดเป็นแนวทางของรัฐบาลร่วมกัน 
(Whole-of-Government Approach) การวางแผน 
ระบบขนส่งจึงเป็นการวางแผนโดยมีกรม
ขนส่งทางบกของสิงค์โปร์ (Land Transport 
Authority :  LTA) เป็ นหน่ วยงานหลั กและ 
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
หน่วยงานด้านการวางผัง เมือง (Urban 
Redevelopment Authority)  ก า ร เ คหะ
แห่งชาติ (Housing Development Board) 
หน่วยงานด้านการพัฒนาที่ดินส าหรับนิคม
อุตสาหกรรม (The Jurong Town Corporation) 
หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และด้าน
อ่ืน ๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข 
เป็นต้น โดยกรมขนส่งทางบกของสิงค์โปร์ 
(LTA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1995 เป็นหน่วยงาน
ภายใต้กระทรวงคมนาคม (Ministry of 
Transport) โดยรวม 4 หน่วยงานเดิมเข้า
ด้วยกัน มีหน้าที่ เกี่ยวกับการจดทะเบียน
ควบคุมพาหนะ การวางแผนระบบคมนาคม
ขนส่ง สร้างโครงข่ายการเชื่อมโยงของถนน 
รวมทั้งวางแผนควบคุมระบบการขนส่ง
มวลชนทั้งระบบราง รถโดยสารประจ าทาง 

รถรับจ้างสาธารณะ และการขนส่งทางบก
ทั้งหมด  
 การบูรณาการแผนการใช้ประโยชน์
ที่ดินกับการคมนาคมขนส่ง เริ่มจากการวาง
ผังแนวคิด (Concept Plan) เป็นการวางแผนระยะ
ยาวที่ก าหนดกรอบการพัฒนาทางกายภาพ
และการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต 40-
50 ปี โดยจะมีการปรับปรุงทบทวนทุก 10 ปี 
ต่อจากนั้นจะมีการจัดท าแผนแม่บท (Master 
Plan) ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาและวาง
ผั ง เมืองระยะกลาง 10 -15 ปี  โดยการ
ถ่ายทอดแนวความคิดและกลยุทธ์จาก 
Concept Plan เ พ่ือเป็นแผนหลักในการ
ก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ในการพัฒนาของ
การวางผังเมืองและระบบขนส่ง โดย Master 
Plan จะมีการปรับปรุงทุก 5 ปี จากนั้นจะ
ท าการวางแผนโครงข่ายทางถนน (Road 
Master Plan) และระบบราง (Rail Master 
Plan) ต่อไป ประโยชน์ของการวางแผนอย่าง
บูรณาการคือมีการวางแผนการใช้พ้ืนที่อย่าง
สมดุล ได้แก่ พ้ืนที่เพ่ือการสร้างที่อยู่อาศัย 
อุตสาหกรรม การขนส่ง ตลอดจนถึงการ
อ านวยความสะดวกต่อชุมชนและพ้ืนที่
โดยรอบ 
 เป้าหมายของแผนบูรณาการที่เห็นได้
ชัดเจน คือ การลดความจ าเป็นในการเดินทาง โดยมี
การวางผังเมืองและการพยายามส่งเสริมให้
ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้แหล่งงาน 



แหล่งอุตสาหกรรม สถานศึกษา โรงพยาบาล 
พร้อมทั้งมีระบบโครงข่ายการขนส่งสาธารณะ 
ที่รองรับอยู่แล้ว นอกจากนี้  เป้าหมายที่
ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การควบคุมและ
บริหารจัดการพ้ืนที่ส าหรับสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งในอนาคต โดยมี
การเผื่อพ้ืนที่ไว้รองรับโครงข่ายถนนและราง 
 ปัจจุบันเป็นการวางแผนระบบขนส่ง
ตามแผน Land Transport Master Plan 
ของปี 2013 ที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ 
การเชื่อมต่อโครงข่ายของทุกโหมดการขนส่ง 
คุณภาพการ ให้บริ ก าร  การสร้ า งและ
ด าเนินงานระบบขนส่งสาธารณะที่ค านึงถึง
ประชาชน เพ่ือให้เกิดสังคมที่น่าอยู่และอยู่
ร่วมกันได้  
 ตัวอย่างของการบูรณาการโครงข่าย
รถเมล์เชื่อมต่อกับระบบราง เพ่ือที่ประชาชน
จะได้เข้าถึงการบริการของรถไฟฟ้าได้ เช่น 
การสร้าง Bus Interchange เชื่อมต่อกับ
สถานีรถไฟฟ้าในพ้ืนที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่
หนาแน่น และการสร้ าง  Air-Condition 
Integrated Transport Hub ที่ เ ชื่ อ ม ต่ อ
รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้ารางเบา และรถเมล์ 
โดยมีสิ่งอ านวยความสะดวก ศูนย์อาหาร 
ห้างสรรพสินค้ารวมไว้ในที่เดียว 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 บรรยากาศของ Bukit Panjang 
Integrated Hub 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 จุดพักคอยของผู้โดยสารรถเมล ์

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 และ 4 Bukit Panjang Integrated Hub 
ที่เช่ือมต่อรถไฟฟ้ารางเบา รถไฟใต้ดิน และรถเมล์ 

 



 1. การสนับสนุนการใช้บริการระบบ
ขนส่งสาธารณะ (Promote Public 
Transport) 
 รัฐบาลจะเป็นผู้สร้างและพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ระบบราง สถานี
รถไฟฟ้า สถานีเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสาร รวมไป
ถึงการจัดซื้อรถเมล์ ที่จอดรถเมล์ เป็นต้น 
ส่วนการพัฒนาพ้ืนที่ทั้งภายในและโดยรอบ
สถานี เช่น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์อาหาร  
เป็นต้น จะเป็นการเปิดประมูลเพ่ือให้บริษัทเอกชน 
เข้ามาประมูลและยื่นแผนการพัฒนาพ้ืนที่ 
เชิงพาณิชย์ให้แก่รัฐบาล นอกจากนี้รัฐบาลได้
ให้เอกชนทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามา
ยื่นประมูลเพ่ือเป็นผู้ด าเนินการให้บริการเดินรถ 
ทั้งรถไฟฟ้าและรถเมล์ จุดประสงค์เพ่ือให้เกิด
การแข่งขันด้านการให้บริการ โดยที่รัฐบาลยังเป็นผู้
จัดเก็บ ควบคุมและก าหนดค่าบริการ ซึ่ง
อัตราค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะจะ
คิดในอัตราเดียวกัน คือ คิดตามระยะทาง 
(based on total distance travelled) ไม่
ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือรถเมล์ ซึ่งผู้ประกอบการ 
รถเมล์จะมีระยะเวลาของใบอนุญาต 5 ปี 
และ 15 ป ีส าหรับรถไฟฟ้า 
 ตัวอย่างของการจูงใจ สนับสนุน ให้
ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะ 
ได้แก่ การให้บริการรถขนส่งสาธารณะที่มี
คุณภาพ โดยรถเมล์มีเครื่องปรับอากาศทุกคัน  
มีทางขึ้ นส าหรับรถเข็นส าหรับผู้ พิการ 

 มีรถบัสที่ ให้บริการช่วงกลางคืน (night 
bus) รวมไปถึงการให้สิทธิรถเมล์บนถนน 
เช่น มีช่องจราจรส าหรับรถเมล์โดยเฉพาะ 
(bus lane) ป้ายรถเมล์ที่ต้องให้ทาง (mandatory 
give-way at bus bay)  และการให้สิทธิ
สัญญาณไฟส าหรับรถเมล์บริเวณทางแยก 
(signal priority for buses at junctions) 
เป็นต้น 
 ในส่วนการจ่ายค่าโดยสาร สิงโปร์ได้
ใช้ระบบตั๋วร่วม (EZ-Link) คิดค่าโดยสาร
ตามระยะทางของการเดินทางจริงจากระบบ 
GPS ไม่มีการหักค่าธรรมเนียมตอนที่เปลี่ยน
โหมดการเดินทาง นอกจากนี้ เครื่องอ่านบัตร
บนรถเมล์จะรายงานไปยังผู้ให้บริการรถเมล์
ด้วยว่า มีจ านวนคนใช้บริการเส้นทางนี้มาก
น้อยแค่ไหน เพ่ือจะได้ปล่อยรถเพ่ิมในกรณีที่
คนโดยสาร มีจ านวนมาก ซึ่ งจะช่วยให้
ผู้โดยสารรถประจ าทางไม่ต้องรอรถเมล์เป็น
เวลานาน บัตร EZ-Link ถูกใช้โดยผู้โดยสาร
มากถึง 98 % ตั๋วร่วมลักษณะดังกล่าวไม่
เพียงแต่เป็นการเก็บเงินในบัตรเท่านั้น แต่ยัง
เป็นการเก็บข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร
ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงสถิติที่มีประโยชน์มาก 
 นอกจากนี้แล้ว สิงคโปร์ยังให้ความส าคัญ
กับการเดินทาง first mile, last mile ซึ่งก็
คือการเดินทางจากบ้าน/ที่ท างานไปยังระบบ
ขนส่งสาธารณะ และจากระบบขนส่งสาธารณะ 
ไปยังบ้าน/ที่ท างาน เนื่องจากประชาชนไม่



สามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้อย่าง
สะดวกสบายแล้ว ก็คงไม่สามารถจูงใจให้คน
มาใช้บริการขนส่งมวลชนได้ ดังนั้น เพ่ือเป็น
การแก้ปัญหา first mile, last mile อย่างมี
ประสิทธิภาพ รัฐบาลสิงคโปร์จึงส่งเสริมการ
เดินและการปั่นจักรยานด้วย ดังนี้ (1) การ
เพ่ิมความปลอดภัยส าหรับการเดินทางโดย
ทางเท้า เช่น ทางม้าลาย สัญญาณไฟจราจร 
สะพานลอย สะพานลอด เป็นต้น  (2 )  
การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะโดยปราศจาก
อุปสรรค เช่น ลิฟต์โดยสารและทางลาด
ส าหรับสถานีรถไฟฟ้า รถเมล์ที่มีทางขึ้น
ส าหรั บ รถ เ ข็ นคน พิการ  ลิ ฟต์ ส าห รั บ
สะพานลอย เป็นต้น (3) ทางเดินเท้าที่ มี
หลังคา เชื่อมต่อจากสถานีรถไฟฟ้าและป้าย
รถเมล์ ไปยังที่อยู่อาศัย (4) เพ่ิมโครงข่ายทาง
จักรยาน และจุดจอดรถจักรยาน  

 
 
 
 
 
 

  
รูปที่ 5 รถเมล์มีทางลาดส าหรับคนพิการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6 ทางจักรยาน 

 
 
 

 
 
                     
 

รูปที่ 7 สะพานลอยที่มีหลังคาตลอดแนว 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 Green Man Plus เพิ่มเวลาให้ผูสู้งอาย ุ
ในการข้ามถนน 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 รูปที่ 9 การให้ทางรถเมล์ที่ออกจากป้ายโดยสาร 
 
 

 
 
 
 
 
รูปที่ 10 การให้สิทธิ์สัญญาณไฟแก่รถเมล์บริเวณสี่
แยก 

 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 11 ช่องจราจรส าหรับรถเมล ์
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12 ทางเชื่อมต่อรถเมล์ทีม่ีหลังคา 

 
 1. ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร จ า น ว น
ยานพาหนะและการแก้ไขปัญหาจราจร
ติดขัด (Vehicle & Congestion Management) 
 เนื่องจากสิงคโปร์มีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ 
พ้ืนที่ของถนนคิดเป็น 12% ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
และที่ อยู่ อาศัยคิด เป็น  14% ของ พ้ืนที่
ทั้งหมด ดังนั้น การที่จะสร้างถนนเพ่ือรองรับ
การขนส่งส่วนบุคคล (private transport) 
จ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่มาก และเป็นเรื่องยากที่
จะด าเนินการ แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาล
สิงคโปร์ก็ยังวางแผนด าเนินการเพ่ือขยาย
โครงข่ายถนน เพ่ือรองรับเขตพ้ืนที่การ
พัฒนา ใหม่  ๆ  และ เ พ่ิ มประสิ ทธิ ภ าพ 
การขนส่งโดยรถเมล์ ในขณะเดียวกันก็ต้อง
จ ากัดปริมาณการเดินทางโดยรถยนต์ส่วน
บุคคล เพ่ือให้เกิดการจราจรที่คล่องตัวหาก
ไม่มีการควบคุมให้มีการใช้ถนนอย่ างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว ก็จะเกิดปัญหา
การจราจรตามมา 



 สิงคโปร์มีการบริหารจัดการความ
ต้องการในการเดินทาง (Transport Demand 
Management) ด้วยนโยบาย 2 ด้าน คือ 
นโยบายการจ ากัดการครอบครองยานพาหนะ 
(Vehicle  Ownership Control แ ล ะ
นโยบายจ ากัดการใช้ถนน (Road Usage 
Restraint) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. นโยบายการจ ากัดการครอบครอง
ยานพาหนะ (Vehicle Ownership Control)  
โดยการก าหนดค่าใช้จ่ายเริ่มต้นในการ
ครอบครองยานพาหนะในราคาสูง ซึ่งได้แก่ 
ค่ า จ ด ท ะ เ บี ย น เ พ่ิ ม เ ติ ม  ( Addition 
Registration Fee : ARF)  ค่ายื่นขอสิทธิ
ครอบครองยานพาหนะ (Certificate of 
Entitlement : COE) ภาษี ศุ ลกากร (Custom 
Duty) และภาษีการใช้ถนน (Road Tax)  
 2. นโยบายจ ากัดการใช้ถนน (Road 
Usage Restraint)  โดยก าหนดค่าใช้จ่ าย
ประจ า ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการใช้ถนน 
(Road Pricing) ค่าภาษีปิโตรเลียม (Petrol 
Tax) และค่าท่ีจอดรถ (Parking Fee)  
 ในบทความนี้จะกล่าวถึงรายละเอียด
แนวทางการจ ากัดการครอบครองยานพาหนะ  
ด้วยระบบการจ ากัดจ านวนยานพาหนะแบบ
โควตา (Vehicle Quota System) และการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถนน (Road 
Pricing) ด้วยระบบเก็บค่าธรรมเนียมแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Road Pricing : 
ERP) ดังนี้ 
 การจ ากัดจ านวนยานพาหนะแบบ
โควตา เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 1990 ที่ผ่านมา
สามารถควบคุมอัตราการเพ่ิมขึ้นของปริมาณ
ยานพาหนะบนท้องถนนให้น้อยกว่า 3% ได้
ในปี 2009 และน้อยกว่า 0.25% ได้ในปี 
2015 ขณะนี้ LTA ตั้งเป้าหมายลดอัตราการ
เพ่ิมขึ้นของจ านวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
ส่วนบุคคลเหลือเพียง 0% ซึ่งได้เริ่มด าเนินการแล้ว
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่วนรถโดยสาร
และรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ ยังคงใช้อัตรา
เดิมที่ 0.25%  
 กลไกของระบบคือ ผู้ที่จะซื้อรถยนต์
จะต้องเข้าร่วมการประมูลเพ่ือให้ได้ใบ COE มา 
โดยราคาใบ COE มีการเปลี่ยนแปลงตาม
จ านวนโควตา และความต้องการของตลาด 
การประมูลจะจัดขึ้น 2 ครั้งต่อเดือน ทั้งนี้ 
รัฐบาลเป็นผู้ก าหนดโควต้าจ านวนรถใหม่ที่
ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน โดยการจ ากัด
โควต้าใบ COE ซึ่ งก็จะสามารถก าหนด
จ านวนรถสูงสุดที่จะเข้ารับการจดทะเบียนได้
ในปีนั้น ๆ ประโยชน์ที่ได้คือ สามารถลด
ปริมาณยานพาหนะบนท้องถนน และรายได้
ที่ได้จากการประมูลใบ COE รัฐบาลก็จะ
น าไปลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คมนาคมขนส่งต่อไป  



 ค่าธรรมเนียมการใช้ถนน (Road 
Pricing) ตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่า “จ่ายเมื่อคุณ
ใช้ถนน, A pay as you use” เพ่ือสนับสนุน
ให้ผู้ใช้รถเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง เส้นทาง
การเดินทาง และระยะเวลาที่จะเดินทาง 
ส่วนระบบเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถนนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Road Pricing : 
ERP )  หรื อระบบเก็ บค่ าผ่ านทา งแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  เริ่ม ใช้มาตั้ งแต่ปี  1998  
โดยรถทุกคันในสิงคโปร์ต้องติดตั้งเครื่อง In-
Vehicle Unit (IU) ซึ่งท างานด้วยเทคโนโลยี
ระบบ RFID (Radio Frequency Identification) 
พร้อมกับติดตั้งที่เสียบบัตรเติมเงินสด (Cash 
Card)  และเมื่อรถแล่นผ่านจุดที่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียม ERP ระบบก็จะท าการ
ตรวจจับยานพาหนะที่ขับผ่านเพ่ือจัดเก็บค่า
ใช้ถนน โดยระบบจะหักเงินจากบัตรเติมเงิน
ทันที โดยที่รถสามารถวิ่งด้วยความเร็วปกติ 
ไม่ต้องชะลอความเร็ว  

 
 
 

 
รูปที่ 13  หลักการท างานของระบบ Electronic 

Road Pricing (ERP) 

 ผู้ใช้รถจะเสียค่าธรรมเนียมการใช้ถนน
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย เช่น 
ชนิดของรถ สภาพการจราจรในขณะนั้น 

เวลาที่ใช้บริการ และพ้ืนที่ที่ใช้บริการ เช่น 
รถยนต์ส่วนบุคคล ใช้บริการในช่วงเวลา
ชั่วโมงเร่งด่วนในย่านใจกลางธุรกิจ (Central 
Business District : CBD) ก็จะเสียค่าธรรมเนียม 
ที่แพง เป็นต้น โดยอัตราค่าบริการจะมีการ
ปรับปรุงทุก 3 เดือน  ผลของการน าระบบ 
ERP มาใช้ท าให้ถนนมีการจราจรที่คล่องตัว
มากขึ้น โดยทางด่วนและถนนสายหลัก
มากกว่า 95% มีสภาพการจราจรคล่องตัวใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน และความเร็วในช่วงเวลา
เร่ งด่ วนของถนนย่ าน  CBD เป็น  28 . 5 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14  ซุ้มป้าย ERP  
(จุดเก็บค่าธรรมเนยีมการใช้ถนน) 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 15  หน้าจอแสดงค่าธรรมเนียมการใช้ถนน 



 ระบบคมนาคมอัจฉริยะ 
(Intelligent Transport Systems) 
 ระบบคมนาคมขนส่งในสิงคโปร์มีการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ โดย
พัฒนาเป็นระบบขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent 
Transport Systems :  ITS)  ขึ้ น ม า  ซ่ึ ง
ประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่  
 1. GLIDE System (Green Link 
Determining System) เป็นระบบที่ควบคุม
สัญญาณไฟจราจรทั่วประเทศสิงคโปร์ ระบบนี้ 
จะควบคุม และจัดสรรเวลาของสัญญาณไฟ
เขียวที่เหมาะสมเองได้ตามปริมาณจราจร   
 2. EMAS (Expressways Monitoring  
and Advisory System) เป็นระบบบริหาร
จัดการจราจรบนทางด่วน โดยจะใช้กล้องใน
การตรวจสอบเหตุการณ์และปริมาณความ
หนาแน่นของการจราจรบนทางด่วนและ 
แจ้งเตือนไปยังศูนย์ควบคุมการจราจร  
 3. J-eyes ( Junction Eyes)  เ ป็ น
ระบบกล้องรีโมทแบบ real-time ที่ติดตั้ง
ตามสี่แยกขนาดใหญ่ที่ส าคัญ ๆ บนถนนสาย
หลัก เพ่ือไว้ส าหรับบันทึกภาพและจ าแนก
สภาพการจราจร  
 4. Parking Guidance เป็นระบบที่
แสดงข้อมูลจ านวนที่จอดรถแบบ real-time 
หน้าจอของระบบนี้จะติดตั้งรอบใจกลางเมือง  
เพ่ือลดเวลาและลดการจราจรติดขัดอัน
เนื่องมาจากการวนหาที่จอดรถ 

 5. ITS Centre ศูนย์ข้อมูล ITS คือ
ศูนย์กลางในการควบคุมดูแลระบบขนส่ง
อัจฉริยะทั้งระบบ ซึ่งท างานตลอด 24 ชั่วโมง
เพ่ือติดตามการจราจรบนถนนและเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งตามจุด
ต่าง ๆ บนท้องถนน ข้อมูลการจราจรจะถูก
ส่งผ่านไปยังผู้ใช้รถ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ได้แก่ ป้ายสัญญาณที่ติดตั้งบนถนน และ 
application บนมือถือ เป็นต้น 
 6. Integrated Travel Information 
(All Modes) คือการบูรณาการข้อมูลการ
ขนส่งของทุกโหมดการเดินทางไว้ในที่เดียว 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบ
ทันเหตุการณ์ได้ โดยการใช้งานผ่าน application 
“MyTransport.SG” นอกจากนี้แล้วรัฐบาล
ยังเปิดศูนย์ข้อมูล (Data Mall) ซึ่งเป็นการ
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานกว่า 60 องค์กร
ผ่านทางเว็บไซต์ เพ่ือให้ทุกคนสามารถท า
การค้นหาข้อมูลและน าไปใช้งานได้อย่าง
ง่ายดาย โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
จากหน่วยงานรัฐ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยผลักดัน
การพัฒนา Application ให้สามารถสร้าง
คุณค่าได้มากขึ้น และส่งเสริมงานวิจัยต่าง ๆ  
ศูนย์ข้อมูล (Data Mall)  ไม่ เพียงแต่ เก็บ
รวบรวมข้อมูลทางด้านการคมนาคมขนส่ง
เท่านั้น แต่ยังมีข้อมูลด้านอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
เช่น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม 



สุขภาพ สิ่งแวดล้อม โครงสร้างพ้ืนฐาน และ
เทคโนโลยี อีกด้วย 

รูปที่ 16 หน้าจอของ “MyTransport.SG” 
Application 

 จุ ด เ ด่ นขอ ง ระบบกา รคมนาคม
อัจฉริยะ (ITS) คือการมีข้อมูลการจราจร
แบบ real-time โดยมี 3 ขั้นตอน เพ่ือให้
ได้มาซึ่งข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ ดังนี้ (1) 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือที่เก็บ
ข้อมูลสภาพการจราจรต่าง  ๆ(2) การประมวลผล
ของข้อมูล โดยศูนย์ ITS และ (3) การเผยแพร่
ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งานสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ ดังที่แสดงในแผนผังรูปที่ 17 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 17 แผนผังการท างานของระบบการคมนาคม
อัจฉริยะ (ITS) 

 

 การน ามาประยุกต์ใช้กับระบบขนส่ง
สาธารณะของไทย 
 ระบบขนส่ ง ส า ธ า รณะของ ไทย
สามารถปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยอาศัยนโยบาย 3 ด้าน ดังนี้  
 



 1. ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ข น ส่ ง
สาธารณะให้มีสภาพดี จูงใจให้คนมาใช้
บริการ 
 การที่ จะกระตุ้นให้คนขับรถยนต์
ส่วนตัวเปลี่ยนโหมดการเดินทางมาใช้ระบบ
ขนส่งมวลชนนั้นจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง
ลักษณะทางกายภาพให้มีลักษณะที่ดี น่าใช้ 
เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน เช่น (1) การปรับปรุง
รถเมล์ให้มีระบบปรับอากาศ มีการแจ้งเตือน
ว่าถึงป้ายไหนแล้วและมีแผนที่การเดินรถที่
ชัดเจน  (2) การพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานี 
ทั้งสถานีรถไฟฟ้าและสถานีรถไฟใต้ดิน (3) 
การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ ช่วง First 
Mile และ Last Mile โดยต้องมีทางเท้ า 
และทางจักรยานที่เหมาะสม (4) การคิด
ค่าธรรมเนียมโดยสารที่อ้างอิงตามระยะทาง 
กล่าวคือ รถเมล์ รถไฟฟ้ามีค่าโดยสารเท่ากัน 
เป็นต้น และสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการวางแผน
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งระยะยาวแบบ
บูรณาการ โดยความร่วมมือจากทุกส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
 2. การการลดอัตราการเติบโตของ
จ านวนยานพาหนะ  
 ในเขตเมืองใหญ่มีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ 
ไม่สามารถตัดถนนเส้นใหม่ หรือขยายจ านวน
ช่องจราจรได้แล้ว เนื่องจากมีชุมชน แหล่งที่
อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์สร้างอยู่หนาแน่น 
การลดอัตราการเติบโตของจ านวนยานพาหนะ 

โดยการจ ากัดปริมาณรถยนต์ สามารถท าได้
ด้วยจ ากัดโควตาการจดทะเบียนรถใหม่ และ
จ ากัดการใช้ถนน โดยคิดค่าธรรมเนียมการใช้
ถนน หรือค่าธรรมเนียมในการท าให้สภาพ
จราจรติดขัด ซึ่งหากใช้ตัวอย่างของระบบ 
ERP ก็จะท าให้สภาพการจราจรของถนนใน
เขตเมืองมีความคล่องตัวมากขึ้น และส่งผล
ให้ ระบบขนส่ งสาธารณะอย่ า งรถ เม ล์  
มีประสิทธิภาพในการให้บริการมากขึ้น 
อีกด้วย  
 3. การน าเทคโนโลยีระบบขนส่ง
อัจฉริยะ (Intelligent Transport Systems : 
ITS) มาใช ้
 ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบ 
Real Time และวางแผนการเดินทางได้
อย่างแม่นย า โดยผ่านระบบแจ้งเตือนผ่าน 
Application ว่ า ร ถ เ ม ล์ โ ด ย ส า ร ที่ ท่ า น
ต้องการจะมาถึงป้ายในอีกกี่นาที และรถเมล์
ที่ก าลังจะมานั้นมีที่นั่งว่างหรือไม่ หรือแม้กระทั่ง
การแจ้งเตือนก่อนถึงจุดหมายปลายทาง 
เช่นเดียวกัน หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว 
เพียงใส่พิกัดจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด Application  
ก็จะแสดงให้ทราบว่าเส้นทางท่ีจะเดินทางนั้น
มีสภาพการจราจรเป็นอย่างไร มีการปิดถนน
เพ่ือซ่อมบ ารุง หรือมีอุบัติเหตุหรือไม่ เป็นต้น 
 
 



 การน ามาประยุกต์ใช้กับภารกิจของ
กรมทางหลวงชนบท 
 กรมทางหลวงชนบท มีภารกิจในการ
วางโครงข่าย ออกแบบ ก่อสร้าง บูรณะ และ
บ ารุงรักษาทางหลวงชนบท จากการศึกษาดู
งานระบบขนส่ งสาธารณะของสิงคโปร์ 
สามารถน าเทคโนโลยีระบบ RFID (Radio 
Frequency Identification) มาปรับใช้กับ
ภารกิจของกรมทางหลวงชนบทได้ ซึ่งต้อง
อาศัยความร่วมมือแบบบูรณาการกับกรม
ขนส่งทางบก และกรมทางหลวง โดยมี
รายละเอียดดังแสดงในแผนผังรูปที่ 18 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 18 ความร่วมมือแบบบูรณาการกับกรมขนส่ง

ทางบก และกรมทางหลวง 
 

 ซึ่งการน าข้อมูล Big Data ด้านการ
ขนส่งทางถนนมาใช้ในภารกิจของกรมทาง
หลวงชนบทนั้นจะจ าแนกตามลักษณะของ
ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 

 1. ข้อมูลปริมาณการจราจร และ
ประเภทของยานพาหนะที่ผ่านสายทาง  
 สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้มากมาย 
เช่น วิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณจราจร
ในอนาคต เพ่ือการวางผังโครงข่ายทางถนนที่
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถใช้ประกอบ 
การตัดสินใจส าหรับการวางแผนขยายไหล่ทาง 
และ/หรือ เพ่ิมจ านวนช่องจราจร รวมไปถึง
การออกแบบชั้นโครงสร้างทางและชั้นผิวทาง 
ให้สอดคล้องกับปริมาณจราจรในอนาคต 
นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถใช้ร่วมกับข้อมูล
ของระบบที่กรมทางหลวงชนบทมีอยู่แล้ว 
ได้แก่ ระบบบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวง
ชนบท (Rural Road Network Management 
System : RM) ระบบบริ หารงานบ ารุ งทาง 
( Pavement Maintenance Management 
System : PMMS) เพ่ือวิเคราะห์หาวิธีการ
ซ่อมบ ารุงถนนที่เหมาะสมกับสภาพความ
เสียหาย และปริมาณการจราจร 
 2. ข้อมูลความต้องการในการเดินทาง  
 ส าม า รถ น า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร ว า งผั ง
โครงข่ายถนนตัดใหม่ เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร 
เช่น ทางต่อเชื่อม (Missing Link) ทางเลี่ยง 
(By pass) และทางลัด (Shortcut) เป็นต้น 
 
 
 



 3. ข้อมูลความเร็วในการขับขี่ และ
พฤติกรรมการขับขี ่ 
 สามารถน ามาใช้ในด้านอ านวยความ 
ปลอดภัยและตรวจสอบความปลอดภัยทาง
ถนน โดยใช้งานร่วมกับข้อมูลที่ได้จากระบบ
รายงาน อุบั ติ เ หตุ บนทางหลว งชนบท 
(Accident Report Management System : 
ARMS) ระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจสอบ
ความปลอดภั ยงานทาง (Road Safety 
Audit System : RSAS) และระบบ RM ที่
กรมทางหลวงชนบทมีอยู่แล้ว เพ่ือวิเคราะห์
หาจุดเสี่ยง และออกแบบ ปรับปรุงแก้ไขจุด
เสี่ยงที่เกิดจากการใช้ความเร็ว ให้มีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
 4. ข้อมูลการบรรทุกน  าหนัก  
 ในอนาคตอาจสามารถใช้งานร่วมกับ
การติดตั้งระบบบันทึกน้ าหนักที่ฝังอยู่ใต้ผิว
ถนนเพ่ือควบคุมการบรรทุกน้ าหนักเกิน 
ตลอดจนสามารถเก็บค่าธรรมเนียมในการท า
ให้ถนนเสียหายได้โดยอัตโนมัติ เมื่อรถบรรทุก 
วิ่งผ่านจุดอ่านสัญญาณ เช่นเดียวกับระบบ 
ERP โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมตามอัตรา
ขั้นบันไดของการบรรทุกน้ าหนักเกิน และน า
เงินที่ได้ดังกล่าวมาซ่อมบ ารุงถนน 
 5. Big Data ที่ครอบคลุมทุกมิติ  
 สามารถน าข้อมูลมาพัฒนาและต่อ
ยอดเป็น Application ส าหรับการขนส่งทาง
บกแบบเบ็ด เสร็จ ในแอปพลิ เคชัน เดียว

เหมือนตัวอย่างของสิงคโปร์ นอกจากนี้แล้ว
ยังต้องเปิดเผยข้อมูล Big Data ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึง โดยมีจุดประสงค์เพ่ือกระตุ้น
ให้ผู้ประกอบการ startup นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนทั่วไปสามารถน าข้อมูลไปพัฒนา 
Application ใ ห ม่  ๆ  ต ล อ ด จ น พั ฒ น า
เทคโนโลยี ด้ านการคมนาคมขนส่ งต่ าง  ๆ 
ซึ่งจะเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเกิด
จากความต้องการของผู้ใช้งานระบบขนส่ง
โดยแท้จริง 


