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 คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าประเทศไทย
เป็นหนึ่งประเทศที่มีข้อจ ากัดทางสังคมน้อย
เป็นอันดับต้นของโลก เป็นเหตุให้สามารถ
ดึงดูดผู้คนได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็นนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ ให้ เข้ ามา
ท่องเที่ยวหรือแม้แต่กลุ่มคนเกษียณอายุที่
ต้องการเฟ้นหาสถานที่เพ่ือลงหลักปักฐาน
ในช่วงบั้นปลาย อย่างไรก็ตาม ถ้าหากลอง
มองในอีกแง่มุมหนึ่ ง การที่สังคมไทยนั้น 
ไร้ซึ่งข้อจ ากัดในการด ารงชีวิตหากเทียบกับ
กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นหมายความว่า
ประเทศไทยนั้นไม่มีการตั้งกฎเกณฑ์หรือการ
จัดระเบียบสังคมที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะ
ด้วยกฎหมายหรือด้วยจรรยาบรรณของการ
อยู่ร่วมสังคมเดียวกัน สิ่งเหล่านี้สะท้อนอยู่ใน
ประพฤติ กรรมของประชาชนชาวไทย  
ซึ่งส่วนใหญ่มักยึดเอาความพึงพอใจของตน
เป็นหลักโดยไม่ค านึ งถึ งผลกระทบของ
พฤติกรรมของตนต่อสังคมรอบข้างหรือ
แม้แต่ต่อตนเอง ดังนั้น ถึงแม้ว่าประชาชน
รู้สึกถึงอิสรภาพในการใช้ชีวิตประจ าวัน  

แต่ด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาภายหลัง 
ความพึงพอใจนั้นก็อาจถูกหักล้างไป รวมถึง
ส่งผลให้สังคมและความเจริญทางจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยยังคงย่ าอยู่กับที่หนึ่งใน
ประเด็นที่ โด่ งดั งและเป็นที่ โจษจันของ
ประเทศไทยคือ ปัญหาด้านการจราจรบน
ท้องถนนในกรุงเทพฯ และอัตราการเกิด
อุบัติเหตุของท้องถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงเทศกาล เช่น วันหยุดสงกรานต์และ
วันหยุดช่วงปีใหม่ และก็ไม่ยากที่จะมองเห็น
ได้ ว่ า ส า เห ตุ ห ลั ก คื อ จิ ต ส านึ ก ก า ร ใช้
ชีวิตประจ าวันของผู้ใช้รถเองทั้งสิ้น ซึ่งเป็น
ผลผลิตของการถูกถูกหล่อหลอมมาด้วย
กฎหมายและสังคมที่บกพร่องและสร้าง
แรงจูงใจในการใช้รถถนนอย่างไม่ถูกต้องมา
เป็นเวลานาน 
 พฤติกรรมการใช้รถของคนไทยใน
ปัจจุบนั 
 การใช้รถส่วนบุคคลเพ่ือสัญจรใน
ชีวิตประจ าวันนั้นนับว่าเป็นทางเลือกหลักใน
การเดินทางของคนไทย นอกจากนี้ ทัศนคติ



ของสังคมต่อการขับรถและการถือครองรถใน
ปัจจุบันคือสิทธิขั้น พ้ืนฐานที่ทุกคนพึงได้  
โดยทัศนคติดังกล่าวนั้นครอบคลุมไปถึงการ
ได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถซึ่งคนไทยส่วนมาก
ล้วนคิดว่าเป็นปัจจัยขั้นพ้ืนฐานที่ทุกคนพึงมี 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากการก าหนด
ระเบียบหรือนโยบายที่ไม่สามารถสะท้อน
ภาระหรือความรับผิดชอบของการใช้รถและ
การขับขี่อย่างปลอดภัยให้ประชาชนสามารถ
ตระหนักได้ ยกตัวอย่างเช่น นโยบายการ
กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการรถยนต์คันแรก 
ซึ่งแม้ว่าอาจจะได้ผลเชิงเศรษฐกิจ แต่ต้นทุน
ทางสังคม (Social Cost) ที่เป็นผลพวงจาก
การที่มีจ านวนรถเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนั้น
ยั งค งส่ ง ผ ล ก ร ะท บ ม าจ น ถึ งปั จ จุ บั น
โดยเฉพาะในเขตเมืองหลวงเช่นกรุงเทพฯ 
นอกจากนี้ การคิดอัตราภาษีรถรายปีของ
ประเทศไทยนั้นก็มิได้เป็นการค านวณจาก
อัตราความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพของ
รถยนต์ซึ่ งจะต้องแปรผันตกตามอายุที่
เพ่ิมขึ้นของรถ หากแต่แปรผันกลับกันกับ
อายุของรถ เป็นเหตุให้ผู้ถือครองรถยนต์
ไม่ให้ความสนใจในการดูแลรักษาเครื่องยนต์
ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ าที่กฎหมาย
ก าหนดเอาไว้ ซ้ าแล้วกรมการขนส่งทางบก
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมการใช้รถ
ใช้ถนนก็ยังไม่สามารถก ากับควบคุมสถาน
ตรวจสภาพเอกชน (ตรอ.) ให้ตรวจสอบ

สภาพรถก่อนการต่อทะเบียนประจ าปีได้
เคร่งครัดเพียงพอ และส่งผลให้เป็นช่องทาง
การหาได้รายได้โดยไม่สุจริต อีกทั้งส่งผลให้
รถที่ ถูก ใช้ บนท้ องถนน เป็นรถที่ ไม่ ผ่ าน
มาตรฐานอย่างแท้จริง  ดั งนั้ น  ปั จจุบั น
ประชาชนจึงยังเลือกที่จะซื้อรถมาใช้เพ่ือการ
สั ญ จ ร ใน ชี วิ ต ป ระ จ า วั น แ ม้ ว่ า ส ภ าพ
ก าร จ ร าจ รมี แ ต่ จ ะแ อ อั ด แ ล ะม ล พิ ษ 
ทางอากาศจะเพ่ิมมากข้ึนเท่าใดก็ตาม 
 การสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชน 
 หนึ่ งในปัจจัยส าคัญของการหล่อ
หลอมสังคมอย่างมีประสิทธิผลคือการสร้าง
แรงจู งใจ  (Incentives) ให้ แก่ประชาชน  
โดยประเทศที่มีมาตรการด้านการควบคุม
ปริมาณการจราจรโดดเด่นคือประเทศ
สิงคโปร์ ด้วยประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศ 
ที่มีทรัพยากรและพ้ืนที่จ ากัด จึงมีความ
จ าเป็นต้องบริหารจัดการการใช้รถใช้ถนน
อย่างคุ้มค่าและคนที่ได้รับสิทธิ์ในการขับขี่ 
บนท้องถนนคือกลุ่มคนที่สามารถรับผิดชอบ
การครอบครองรถของตนเองให้อย่างแท้จริง 
โดย มี  Land Transport Authority (LTA) 
เป็ นห น่ วยงานภ าครั ฐ ที่ มี ห น้ าที่ ค วาม
รับผิดชอบในการควบคุมปริมาณรถบนท้อง
ถนน ก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะจดทะเบียนรถ
ต้องเข้าร่วมในการประมูล Certificate of 
Entitlement (COE) ซึ่งมีจ านวนจ ากัดในแต่
ละเดือน ดังนั้น ผู้ที่ประสงค์จะมีรถเป็นของ



ตัวเองจึงจะต้องเป็นผู้ที่มีความจ าเป็นหรือ
เป็นผู้มีก าลังทรัพย์พร้อมเท่านั้น นอกจากนี้ 
เพ่ือลดความต้องการในการขับรถในเขตเมือง 
ประเทศสิงคโปร์ได้ก าหนดให้มีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมที่แปรผันตามความติดขัดของ
การจราจร ดังนั้น ผู้ที่ขับรถในช่วงเวลาแออัด
จึงจะต้องยอมรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เสมือน
ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดการจราจรที่
แออัดมากยิ่งขึ้นไป ดังนั้น ผู้ใดที่ไม่พร้อมที่
จะจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าว จ าต้องออก
เดินทางในเวลาเช้าหรือเวลาค่ าเพ่ือหลีกเลี่ยง
ช่วงเวลาที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม หรือ
เลือกใช้การขนส่งสาธารณะซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่
น้อยกว่าแทนการใช้รถส่วนบุคคลนั่นเอง 
อย่างไรก็ดี การก าหนดมาตรการเข้มงวดใน
ด้านการจ ากัดสิทธิ์ครอบครองรถนั้นอยู่บน
พ้ืนฐานของหลักการว่ารัฐบาลมีความพร้อม
ในการจัดการทางเลือกอ่ืนในการเดินทาง
ให้ แก่ ป ระชาชน  ไม่ ว่ าจะ เป็ น ท างราง  
รถโดยสารประจ าทาง หรือรถรับจ้าง ดังนั้น 
การก าหนดมาตรการที่เคร่งครัดเพ่ือควบคุม
การใช้รถส่วนบุคคลของสิงคโปร์นั้นเกิดขึ้นได้
เพราะรัฐบาลสามารถจัดหาทางเลือกทดแทน
ได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้  ยังรวมไปถึง
ความเชื่อมั่น (Trust) ที่ประชาชนมีต่อการ
ท างานของรัฐบาลในการบริหารและจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาบ้ าน เมือง ดั งนั้ น  ประชาชนชาว

สิงคโปร์ซึ่งมีความเชื่อมั่นในรัฐบาลจึงมีความ
เต็มใจมอบหมายให้รัฐบาลเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบในการวางกฎระเบียบ ด้วยเพราะ
เชื่อว่าเงินที่ได้จ่ายให้แก่ประเทศไปนั้นจะ
น ามาสู่ความเป็นอยู่ที่ดียิ่งข้ึนไปของตนเอง 
 ความแตกต่างของบบริบทภาครัฐ
ระหว่างประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย 
 การน าแนวคิดของประเทศอ่ืนมา
ประยุกต์ ใช้นั้ น จะต้องค านึ งถึ งบริบทที่
แตกต่างกันระหว่างประเทศต้นแบบและ
ประเทศไทย สิ่งหนึ่งที่มีความแตกต่างอย่าง
ชัดเจนคือบทบาทของภาครัฐและความ
เชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อการด าเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ ประเทศสิงคโปร์นั้นมีความ
โดนเด่นในเรื่องของการวางแผนการพัฒนา
ระยะยาวอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
อีกทั้งส่วนราชการต่าง ๆ ยังยึดเอาเป้าหมาย
ของแผนการพัฒนาเป็นแก่นของการปฏิบัติ
หน้ าที่ ที่ ส าคัญยิ่ ง ส่ งผลให้แนวทางการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่ประเทศไทย  
ซึ่ งถึงแม้ว่ าจะมีการก าหนดแผนพัฒนา
เศรษฐกิจชาติ แต่ มี อุปสรรคในการถอด
ทิศทางนโยบายเหล่ านั้น ให้ออกมาเป็น
รูปธรรม ท าให้ความส าคัญของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจนั้นยังไม่มากเท่าที่ควร ท าให้ไม่เกิด
การพัฒนาที่เด่นชัด และด้วยการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาที่ ไม่ชัด เจนจึ งท าให้ การ



หน่วยงานภาครัฐท างานอย่างไม่เป็นล าดับ
ขั้นตอน และมักท างานเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าแทนการด าเนินการตามแผนที่ได้ก าหนด
เอาไว้ เป็นผลให้ในบางครั้งการด าเนินการ
ต่าง ๆ  เป็ นการด าเนิ นการอย่ างเร่ งรีบ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการหรือกระแส
ก ด ดั น ชั่ ว ข ณ ะ ข อ งสั ง ค ม  ท า ให้ ก า ร
ด าเนินการเหล่านั้นไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผล
และเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณรัฐ ดังนั้น 
ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงาน
ภาครัฐนั้นลดถอยลง การหยิบยกเพียงแค่
นโยบายที่ได้ผลจากประเทศสิงคโปร์มาใช้กับ
ประเทศไทยซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกันโดย
สิ้ น เชิ งนั้ นจึ งยากที่ จะประสบผลส าเร็จ  
หากไม่มีการเปลี่ยน แปลงจากรากฐานโดย
แท้จริง  
 ประเทศไทยควรเริ่มต้น อย่ างไร 
เพื่อแก้ปัญหาการใช้รถใช้ถนน? 
 การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
นั้นเป็นกระบวนการที่ยาวนาน อย่างไรก็ดี 
เพ่ือสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้แก่การบังคับ
ใช้กฎหมายและกฎระเบียบต่อไปในอนาคต 
หน่วยงานภาครัฐของประเทศจึงควรมีการ
วางแผนการด าเนินการที่ชัดเจนเพ่ือใช้ยึดถือ
ส าหรับการด าเนินการในระยะยาว เช่นกัน
ส าหรับการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่ง 
ทางบก ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ความ
รบัผิดชอบในการควบคุมก ากับดูแลการใช้รถ

ใช้ถนนในประเทศไทยนั้นควรคิดทบทวน
บทบาทของตน พิจารณาหาความสมดุล
ระหว่างการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน (Public Demand) หรือการจัด
ระเบียบและควบคุม (Regulator)  
 การหล่อหลอมให้ประชาชนเข้าใจถึง
ผลกระทบและความเสี่ยงของการใช้รถใช้
ถนนนั้นมีหลากหลายแง่มุม สามารถปลูกฝัง
ตั้งแต่วัยเด็กผ่านสื่อและการศึกษา รวมถึง
การสร้างระเบียบที่เคร่งครัดและสามารถ
สะท้ อนให้ ผู้ ใช้ รถใช้ ถนนตระหนั กและ 
แบกรับผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากตน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการ
ท างานของกรมการขนส่งทางบกยังคงเน้นที่
การบริการประชาชนมากกว่าการเฟ้นหา
มาตรการหรือนโยบายที่ จ าเป็นต่อการ 
หล่อหลอมสังคม จึงควรให้ความส าคัญต่อ
การทบทวนถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง  
ซ่ึงอาจจะเป็นด้วยหลากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะ
เป็นจ านวนรถที่มากเกินกว่าที่ โครงสร้าง
พ้ื น ฐ า น ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ ได้ เ พี ย งพ อ  
การออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่บกพร่อง
และไม่อ านวยให้เกิดการจราจรที่ดี หรือการ
ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน 
 อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบเพ่ือหล่อหลอม 
ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบของการ
ใช้รถก็ยังมีความส าคัญยิ่ง โดยมาตรการที่
ควรน าเอาแบบอย่างของประเทศสิงคโปร์มา



ใช้คืออัตราภาษีที่เพ่ิมขึ้นตามอายุการใช้งาน
ของรถ เนื่องจากรถที่มีอายุมากขึ้นย่อมมี
ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการสร้าง
มลพิษทางอากาศสูงกว่ารถที่อายุการใช้งานต่ า  
แต่อย่างไรก็ตาม จ าเป็นต้องควบคู่กับการ
ควบคุมให้การตรวจสอบสภาพรถด้วย ตรอ. 
นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือเป็นการให้
ความส าคัญ ของการรักษาสมรรถภาพ
เครื่องยนต์ให้เป็นไปตามขั้นต่ าที่กฎหมาย
ก าหนดเอาไว้ โดยควรก าหนดให้การตรวจ
สภาพคือการบริการที่สามารถเก็บค่าบริการได้  
โดยแยกค่าบริการในส่วนของการออก
หนังสือรับรองหรือการส่งข้อมูลรถที่ผ่านการ
ตรวจสภาพและสามารถต่อภาษีประจ าปี 
แก่กรมการขนส่งทางบกออกมาต่างหาก  
เพ่ือไม่ให้เป็นการสร้างแรงจูงใจที่ผิดให้แก่ 
ตรอ. ในการตรวจสภาพรถโดยรายงานผลที่
ไม่ตรงต่อความเป็นจริงของสภาพรถใน
ปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังควรให้ความส าคัญต่อ
กระบวนการของการได้มาซึ่ งใบอนุญาตขับรถ  
ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การแก้ไขเกณฑ์การสอบ
คะแนนข้อเขียนขั้นต่ าเท่านั้น หากแต่ควร
เน้นในเรื่องของภาคปฏิบัติ ให้มากยิ่ งขึ้น 
ตลอดจนการลักษณ ะของการทดสอบ
ใบอนุญาตขับรถให้มีความเข้มข้นและมีการ
ทดสอบทักษะและวินัยบนท้องถนนอย่าง
แท้จริง เพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อใบอนุญาตขับรถ ซึ่ งมัก

เข้าใจว่าเป็นเอกสารที่ทุกคนพึงได้ หากแต่
เป็นเอกสารส าคัญที่แสดงถึงความสามารถ 
ในการควบคุมรถบนท้ องถนน ได้ อย่ าง
ปลอดภัย ดังที่สามารถเห็นได้จากหลาย
ประเทศที่พัฒนาแล้วว่าความส าคัญของการ
ทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตขับรถนั้นอยู่ที่
การวางหลักสูตรที่ดี ต้องเรียนด้วยการเก็บ
ชั่วโมงและสอบปฏิบัติบนท้องถนนพร้อมมี
ครูผู้สอนเป็นผู้ให้คะแนน ตลอดจนการศึกษา
ความเสี่ยงบนท้องถนนในรูปแบบต่าง ๆ  
อีกด้วย 
 สุดท้ายแล้ว ไม่ว่าจะมีการใช้มาตรการ
เพ่ือควบคุมการใช้รถส่วนบุคคลในประเทศ
ไทยอย่างไร แต่ถ้าหากไม่สามารถสร้าง
ทางเลือกด้านการขนส่งสาธารณะเพ่ือเป็นการ
ทดแทนได้ เพี ยงพอ (Substitute) ประชาชน 
ที่ยังคงต้องการความสะดวกสบายในการใช้
ชีวิตประจ าวันก็คงเลือกที่จะเมินเฉยต่อ
ต้นทุนทางสังคมต่อไป โดยยอมรับค่าใช้จ่าย
ที่ เกิ ดจากมาตรการทางอัตราภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ต่อไปเพ่ือแลกกับความ
สะดวกสบายในการใช้รถส่วนตัว  ดังนั้น  
การสร้างทางเลือกให้แก่ประชาชนอย่างเช่น
ที่ประเทศสิงคโปร์สามารถจัดหาการขนส่ง
สาธารณะส าหรับกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม 
จึงเป็นกุญแจส าคัญในสร้างแรงจูงใจให้แก่
ประชาชนและการแก้ปัญหาการจราจรเป็น
อย่างยิ่ง 



 บทสรุป 
 ปัญหาทางด้านการใช้รถใช้ถนนของ
ประเทศไทยนั้นเกิดมาจากการประชาชน
และหน่วยงานภาครัฐไม่ตระหนักถึงต้นทุน
ทางสังคมที่เกิดขึ้น เนื่องจากความบกพร่อง
ในการก าหนดนโยบายและมาตรการที่
รองรับโดยหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง  
จึงเป็นผลให้ประชาชนไม่สามารถตระหนักถึง
ความเสียหายหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การกระท าของตนเอง อีกทั้ งความด้อย
ประสิทธิภาพของการก าหนดกฎระเบียบ
เพียงเพ่ือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า จึงท าให้
สังคมไทยไม่สามารถพัฒนาและแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การที่
หน่วยงานภาครัฐจะริเริ่มแก้ปัญหานั้น ควรมี
การไตร่ตรองถึงผลประทบอันเนื่องมาจาก
นโยบายและมาตรการให้ถ่องแท้ เพ่ือสร้างให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของสังคมใน
ภาพรวม และเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพของหน่วยงาน
ภาครัฐอีกด้วย 
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