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นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

 
 ปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพฯ 
เป็นปัญหาที่สะสมมานานหลายปี หน่วยงาน
ในต่างประเทศ หลายแห่งได้จัดอันดับให้
กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น
อันดับต้น ๆ ของโลก โดยสาเหตุของปัญหา
การจราจรติดขัดในกรุงเทพฯ นั้น มาจากหลาย
ปัจจัย ทั้งการจัดวางผังเมือง และปริมาณ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถอ่ืน ๆ  ในกรุงเทพฯ 
ที่เพ่ิมจ านวนขึ้นทุกปี โดยไม่มีแนวโน้มว่าจะ
ลดลงในปีต่อ ๆ ไป จากสถิติของกรมการขนส่ง 
ทางบก พบว่าเมื่อปี 2555 รถในกรุงเทพฯ มี
จ านวน 7,523,381 คัน และล่าสุดในเดือน
มีนาคม 2561 มีปริมาณรถสะสมในกรุงเทพฯ 
จ านวน 9,912,067 คัน จะเห็นได้ว่าในขณะที่
ปริมาณรถมีเพ่ิมมากขึ้นทุกปี แต่พ้ืนที่โครงข่าย
ถนนไม่ ได้ เ พ่ิมขึ้นทันต่อการเ พ่ิมขึ้นของ
ปริมาณรถยนต์ และโครงข่ายระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตเมืองและระหว่างเมืองยังไม่
ครอบคลุมทั่วถึงและไม่ได้เชื่อมต่อกันอย่าง
เป็นระบบท าให้ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะของ

ประชาชน ซึ่งจากแบบจ าลอง (eBUM) ของ
ส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
ในปี พ.ศ. 2557 พบว่าความเร็วเฉลี่ยของ
การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลในพ้ืนที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล อยู่ที่ประมาณ 
39.4 กิ โ ล เ มตร /ชั่ ว โ ม ง  และภ าย ในปี  
พ.ศ. 2565 มีแนวโน้มจะลดลงเหลือ 33.9 
กิโลเมตร/ชั่วโมง นอกจากนี้ การขยายตัว
ของเศรษฐกิจในกรุงเทพฯ ยังก่อให้เกิด
กิจกรรมในเขตเมืองชั้นในของกรุงเทพฯ  
ที่หนาแน่น ส่งผลให้เกิดการกระจุกตัวของ
ประชากรในพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ิมสูงขึ้นตามไป
ด้วย จึงเป็นที่มาของปัญหาวิกฤตการจราจร
ในกรุงเทพฯ ที่ประสบอยู่ในขณะนี้  
 โดยที่ปัญหาการจราจรหนาแน่นใน
เขตเมืองเป็นปัญหาที่ เกิดขึ้น ในเกือบทุก
ประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศจะมีมาตรการใน
การแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันออกไป โดยใน
ที่นี้จะน าเสนอถึงวิธีการบริหารจัดการปัญหา
การจราจรหนาแน่นของประเทศสิงคโปร์ 



 การบริหารจัดการปัญหาการจราจร
หนาแน่นของประเทศสิงคโปร์ 
 จากการที่ประเทศสิงคโปร์มี พ้ืนที่
จ ากัดเนื่องจากมีสภาพเป็นเกาะ ซึ่งมีพ้ืนที่
รวมทั้งสิ้น 692.7 ตารางกิโลเมตร โดยส่วนที่
เป็นพ้ืนดินมีพ้ืนที่ 682.7 ตารางกิโลเมตร 
ด้วยสาเหตุดังกล่าวท าให้ประเทศสิงคโปร์
ต้องวางผังเมืองในการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่
อย่างรอบคอบ โดยมีสัดส่วนการใช้พื้นที่ ดังนี้ 

ภาพ : สัดส่วนการใช้พืน้ท่ีของประเทศสิงคโปร ์
(ที่มา : 

https://sites.google.com/site/environmentalcompa
rison/lab) 

 

 จากแผนภาพจะเห็นได้ว่ าประเทศ
สิงคโปร์มีสัดส่วนการใช้พ้ืนที่ส าหรับโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการคมนาคมทางบก (โครงข่าย
ทางถนน 4,675 กิโลเมตร) คิดเป็นร้อยละ 
12 ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยมีปริมาณรถยนต์วิ่ง
บนถนนอยู่ประมาณ 600,000 คัน ซึ่งจาก
การจัดอันดับตาม TomTom Traffic Index 
2017  

โดยบริษัททอมทอมซึ่งเป็นบริษัทจัดท าระบบ
การน าทางอิเล็กทรอนิกส์ (GPS) นั้น ประเทศ
สิงคโปร์ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 55 ของประเทศ
ที่มีการจราจรหนาแน่นที่สุดในโลก อย่างไร 
ก็ตาม เนื่ องจากข้อจ ากัดทางด้านพ้ืนที่ 
ท าให้ปัจจุบันประเทศสิงคโปร์ถึงขีดจ ากัดที่
ไม่สามารถท าการขยายถนนเพ่ิมได้อีกต่อไป 
ดังนั้น ประเทศสิงคโปร์จึงได้มีมาตรการ 
ต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการบริหารจัดการปัญหา
การจราจรหนาแน่นภายในประเทศ ดังนี้ 
 มา ต ร ก า ร ใ น ก า ร แ ก้ ไ ขปั ญห า
การจราจรหนาแน่นของประเทศสิงคโปร์ 
 - การควบคุมการเป็นเจ้าของรถ 
  การจ ากัดจ านวนการเพิ่มขึ้นของ
ยานพาหนะ (รถยนต์และรถจักรยานยนต์) 
  กรมขนส่งทางบกประเทศสิงคโปร์ 
(Singapore’s Land Transport Authority: 
LTA) มีนโยบายและวิธีการควบคุมปริมาณรถ
และการจัดการจราจรในพ้ืนที่ที่มีอย่างจ ากัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบการ
จ ากั ดจ านวนยานพาหนะแบบโควต้ า 
(Vehicle Quota System) ซึ่งจะก าหนด
อัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนของรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ในแต่ละปี โดยตั้งแต่เดือน
ธันวาคม ปี 2016 ประเทศสิงคโปร์ได้ควบคุม
ปริมาณรถยนต์และจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ที่จะจดทะเบียนใหม่ให้อยู่ที่ ร้อยละ 0.25 
และในปี 2018 ประเทศสิงคโปร์ มีเป้าหมายที่
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จะปรับลดโควตาจดทะเบียนรถใหม่ลงให้เหลือ
เพียงร้อยละ 0 กล่าวคือจะไม่มีการจดทะเบียน 
รถยนต์และจักรยานยนต์ใหม่เลย นอกจากนี้ 
ผู้เป็นเจ้าของรถยังต้องเสียค่าธรรมเนียมใน
การออกเอกสารสิทธิ์ครอบครองยานยนต์ ที่
เรียกว่า Certificate of Entitlement (COE) 
โดยเอกสารสิทธิ์ดังกล่าวมีค่าธรรมเนียมเริ่มต้น 
สูงถึง 41,617 เหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 1 ล้าน
บาท ซึ่งผู้ถือ COE จะมีสิทธิ์ครอบครองยานยนต์
ได้เป็นเวลา 10 ปี เมื่อครบเวลาดังกล่าว
จะต้องท าลายยานยนต์หรือ ส่งออกยานยนต์  
หรือต่ออายุ COE ไปได้อีกหนึ่งครั้งเท่านั้น 
โดยมีก าหนดอายุได้อีก 5 หรือ 10 ปี  
  การใช้ระบบภาษีในการควบคุม
ปริมาณรถ 
  รัฐบาลสิงคโปร์ได้ก าหนดอัตรา
การจัดเก็บภาษีส าหรับผู้ที่จะเป็นเจ้าของรถ
เพ่ือรักษาระดับการเพ่ิมขึ้นของจ านวนรถให้
สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับ
ยานพาหนะของถนน ทั้งนี้  ภาษีการเป็น
เจ้าของรถประกอบไปด้วย  
  ค่าจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการจด
ทะเบียนยานพาหนะในสิงคโปร์ เป็นเงิน
จ านวน $140 ซึ่ งจะถูกเรียกเก็บตอนจด
ทะเบียนพาหนะ 
  ค่าจดทะเบียนส่วนเ พ่ิม (ARF) 
เป็นภาษีที่ ใช้กับการจดทะเบียนพาหนะ  
ซึ่งจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลลัพธ์ที่ได้จาก

การค านวณด้วยการน ามูลค่าตลาดของรถหัก
ด้วย Open Market Value (OMV) ของรถ
คันนั้น  
  ค่าจดทะเบียนส่วนเพ่ิมสิทธิพิเศษ 
สิทธิประโยชน์ของค่าจดทะเบียนส่วนเพ่ิม
สิทธิพิเศษ (PARF) จะถูกมอบให้กับเจ้าของ
รถที่ท าการถอนทะเบียนรถของตนออกจาก
ระบบด้วยการ ขายซาก หรือส่งออกรถของ
ตนก่อนที่รถนั้นจะมีอายุถึง 10 ปี การปฏิบัติ
เช่นนี้จะช่วยให้รถที่วิ่งบนถนนในสิงคโปร์อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และยังผลให้เกิดสภาพ
การจราจรที่คล่องตัว และปลอดภัย  
  ภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีที่ตั้งขึ้น
และจัดเก็บโดยกรมศุลกากรของประเทศ
สิงคโปร์ ทั้งนี้ การค านวณภาษีสรรพสามิต
จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จาก Open Market 
Value (OMV) ของรถ 
  ภาษีถนน ก่อนที่จะสามารถใช้รถ
บนท้องถนนได้ เจ้าของรถทุกคนจะต้องมี
ใบอนุญาตการใช้รถ เช่น ใบแสดงการช าระ
ภาษีถนน ส าหรับการต่อภาษีถนน เจ้าของ
รถจะต้องท าตามเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เรียบร้อย 
ก่อนที่จะท าการต่ออายุ ใบอนุญาตการใช้รถ 
เช่น การท าประกันรถยนต์ และการผ่านการ
ตรวจสอบสภาพรถตามอายุการใช้งาน  
เป็นต้น  
  ภาษีพิเศษ การเก็บภาษีน้ ามันนั้น
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการประหยัด



น้ ามัน และลดการใช้รถที่เกินความจ าเป็น 
อันเป็นสาเหตุของปัญหาการจราจรและ
ปัญหามลภาวะ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยัง
ไม่มีการเก็บภาษีน้ ามันจากการใช้น้ ามันดีเซล 
ดังนั้นจึงมีการจัดเก็บภาษีพิเศษ เพ่ือทดแทน
การจัดเก็บภาษนี้ ามันจากรถที่ไม่ใช้น้ ามันเป็น
เชื้อเพลิงและรถที่ใช้น้ ามันดีเซล โดยภาษี
พิเศษนี้จะถูกเก็บเพ่ิมเติมจากภาษีถนนของรถ
คันนั้น ๆ โดยส าหรับรถเครื่องยนต์ดีเซลจะ
คิดจากปริมาณการปล่อยไอเสีย (PM) 
   การสร้างความยับยั้งชั่งใจในการ
น ารถมาวิ่งบนถน 
  การใช้ ระบบเก็บค่าผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
  ในประเทศสิงคโปร์ใช้ระบบเก็บค่า
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Road 
Pricing : ERP) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เก็บค่าผ่าน
ทางในเขตเมืองและทางด่วน โดยใช้แนวคิด
ตามหลักการจ่ายเท่าที่ ใช้ นั่นคือ ผู้ ขับขี่
จะต้องจ่ายเงินเมื่อต้องการใช้ทางพิเศษใน

ช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งการท างานของระบบ 
ERP นั้นเป็นมิตรกับผู้ใช้ (User Friendly) 
โดยมีขั้นตอนหลัก ๆ แค่ 2 ขั้นตอน คือ 1) น า
บัตรเงินสดใส่เข้าไปในอุปกรณ์ติดตั้งภายใน
รถยนต์ (Invehicle Units) ให้พร้อม 2) เมื่อรถ
ขับลอดผ่านด่าน ERP เงินภายในบัตรก็จะถูก 
ตัดออกไปด้วยสัญญาณคลื่นวิทยุสื่อสาร
ระยะสั้น ซึ่งรถทุกคันในสิงคโปร์ รวมทั้ง
รถจักรยานยนต์ ต้องติดเครื่อง Invehicle 
Units ส าหรับเสียบบัตรเติมเงิน โดยใช้ได้ทั้ง
บั ต ร  EZ-Link แ ล ะ  Nets Flashpay  
ซึ่งบัตรดังกล่าวสามารถใช้ขึ้นรถเมล์และ
รถไฟฟ้าได้ด้วย 
  ส าหรับอัตราการเก็บค่าผ่านทาง
แบบอิเล็คทรอนิคส์ (ERP) จะแตกต่างกันไป
ตามปัจจัย ดังต่อไปนี้ 1) ถนนที่จะใช้ 2) ช่วงเวลาที่
จะใช้  3) สภาพการจราจรในบริ เวณนั้น ๆ  
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ ใช้รถ
เปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง เส้นทาง และ/
หรื อ เ วล าที่ จ ะ เ ดิ นทา ง  เ พ่ือประหยั ด
ค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ อัตราค่า ERP จะค านวณจาก
ความเร็วเฉลี่ยของรถในถนนที่มีการเก็บค่าใช้
บริการโดยพิจารณาจากรายงานประจ าไตรมาส  
โดยในช่วงระหว่างปิดภาคการศึกษา จะคิดตาม
ช่วงระดับความเร็วที่เหมาะสมที่ 20-30 กม./
ชม. บนถนนสายหลัก และที่ 45-56 กม./ชม. 
บนทางด่วน โดยอัตราค่า ERP จะถูกปรับให้
เหมาะสมกับความเร็วดังกล่าว นอกจากนี้ 



ค่า ERP ที่เก็บยังขึ้นอยู่กับหน่วยการนับ
รถยนต์นั่ง (Pax Car Unit : PCU) โดย 1) 
รถยนต์ รถแท๊กซี่ และรถบรรทุกขนาดเล็กมีค่า
เท่ากับ 1 PCU 2) รถจักรยานยนต์ มีค่าเท่ากับ 
0.5 PCU 3) รถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถ
โดยสารขนาดเล็กมีค่าเท่ากับ 1.5 PCU 4) 
รถบรรทุกขนาดใหญ่มาก และรถโดยสาร
ขนาดใหญ่มีค่า เท่ากับ 2 PCU  
 ทั้งนี้ การใช้ถนนในเขตหวงห้ามในช่วง
ชั่วโมงเร่งด่วน ค่าใช้บริการจะเปลี่ยนทุก ๆ 
ครึ่งชั่วโมง โดยจะค านวณจากปริมาณรถที่อยู่
ในพ้ืนทีต่ลอดเวลา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วย
กระจายปริมาณรถในระยะยาว ซึ่งปัจจุบัน
สิงคโปร์มีป้าย ERP ประมาณ 93 ป้าย ติดตั้ง
อยู่ทั้งในทางด่วน ถนนก่อนเข้าเมืองชั้นใน 
และในย่าน CBD 
 ประโยชน์ของระบบการเก็บเงินค่าใช้
ถนนแบบอิเล็คทรอนิคส์ (ERP) มีดังนี้  
 ช่วยลดปริมาณรถบนถนนที่มีความ
แออัดในเขต Central Business District 
(CBD) และเขต Orchard รวมถึงทางพิเศษ
สายหลัก  
 สร้างความสมดุลในการใช้เครือข่าย
ถนนด้วยการกระตุ้นให้ผู้ขับขี่ พิจารณาใช้
ถนนเส้นทางอ่ืน  
 ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรมกับผู้ใช้
ถนน กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายจะเป็นไปตามการใช้
จริง คือ คนที่ ใช้ถนนมากกว่าก็ต้องจ่าย

มากกว่า ในขณะที่คนที่ใช้ถนนน้อยกว่า หรือ
คนที่เดินทางในช่วงนอกเวลา ERP ก็จะจ่าย
น้อยกว่าหรืออาจไม่ต้องจ่ายเลย  
 แต่เดิมประเทศสิงคโปร์ใช้ระบบเก็บ
ค่าผ่านทางแบบ Area Licensing Scheme 
(ALS) โดยคนขับรถต้องไปซื้อใบอนุญาตเข้า
พ้ืนที่ ซึ่งมีขายทั้งแบบรายวัน รายเดือน โดย
หาซื้ อได้ที่ ไปรษณีย์  ปั้ มน้ ามันและร้ าน
สะดวกซื้อ และจะน าใบอนุญาตมาติดไว้ที่
หน้ ากระจกรถ  แล้ วขับ เข้ า ไป ใน พ้ืนที่ 
ปัจจุบันเมื่อมีระบบ ERP ท าให้เกิดความ
สะดวกสบายขึ้น เพราะผู้ขับขี่ ไม่ต้องซื้อ
ใบอนุญาตที่เป็นกระดาษแบบรายเดือน หรือ
รายวัน ส าหรับการขับผ่านถนนในเขต
การจราจรหนาแน่นอย่างเขต CBD อีกต่อไป 
 ในอนาคตประเทศสิงคโปร์มีแผนจะ
พัฒนาระบบ ERP เป็นแบบใหม่โดยใช้ GPS 
ในการระบุต าแหน่งรถ เพ่ือเก็บค่าผ่านทาง
ตามระยะทาง ไม่ต้องมีเซ็นเซอร์ใหญ่ๆ แบบ
ป้าย ERP เดิมอยู่ตามถนน รวมถึงจะมีจอที่
บอกข้อมูลการจราจรติดตั้งในรถเพ่ือแสดง
สภาพการจราจรหรือแสดงค่าผ่านทางต่าง ๆ 
ด้วย โดยระบบนีจ้ะเริ่มใช้งานได้ในปี 2020 

 

 
  

 



(ที่มา : 
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 การเก็บค่าธรรมเนียมในการจอดรถ 
 ในประเทศสิงคโปร์นั้น เนื่องจาก
รัฐบาลต้องการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบ
การขนส่งสาธารณะมากกว่าการใช้รถยนต์
ส่วนตัว ประกอบกับที่ดินมีราคาแพง ดังนั้น 
การน ารถส่วนตัวไปไปจอดในที่สาธารณะจึง
มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง โดยรัฐบาลสิงคโปร์จะ
เป็นผู้ก าหนดจ านวนที่จอดรถขั้นต่ าที่ต้องมี
ในแต่ละสถานที่ ส าหรับค่าจอดรถนั้น ในแต่
พ้ืนที่ จะมี อัตราค่าจอดรถที่แตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับมูลค่าตลาด และอัตราค่าจอดรถ
อาจเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเห็นของ
เจ้าของอาคารหรือเจ้าของที่จอดรถ ทั้งนี้ ผู้
ขับขี่สามารถตรวจสอบอัตราค่าจอดรถ 
ในแต่ละที่ได้จาก www.onemotoring.com.sg 

 แนวคิดจากสิงคโปร์สู่แนวทางใน
แก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่นในเขต
เมืองของประเทศไทย 
 จ า ก ก า ร ที่ ป ร ะ เ ท ศ สิ ง ค โ ป ร์ ใ ห้
ความส าคัญและมุ่งแก้ไขปัญหาการจราจร
หนาแน่นในเขตเมืองอย่างจริงจัง ท าให้
ประเทศสิงคโปร์สามารถบริหารจัดการ
จราจรในประเทศมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
ประเทศไทยจึงควรศึกษามาตรการต่างๆ ของ
ประเทศสิงคโปร์ และน ามาปรับใช้ในการ
จัดการระบบการจราจรของประเทศไทย เพ่ือ
ลดปัญหาการจราจรหนาแน่นในเขตเมือง โดย
มาตรการหนึ่งที่น่าสนใจในการน ามาทดลองใช้
ในประเทศไทย คือ การสร้างความยับยั้งชั่งใจ
ในการน ารถมาวิ่งบนถน ด้วยการน าระบบ 
ERP มาใช้กรุงเทพมหานคร 
 การน า ระบบ ERP มา ใช้ ใน พ้ืนที่
การจราจรหนาแน่นในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ส าหรับประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ได้มีการจัดเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษทั้งทางด่วนและมอเตอร์เวย์ด้วยระบบ
การจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติอยู่แล้ว ดังที่
รู้จักกันในชื่อระบบ Easy Pass และ M-Pass 
แต่ระบบดังกล่าวจะแตกต่างจากประเทศ
สิงคโปร์ตรงที่ระบบ ERP ของประเทศสิงคโปร์เป็น
ระบบไม่มีไม้กั้น (Free Fold) เพราะรถทุก
คันที่ซื้อในประเทศสิงคโปร์จะถูกติดตั้งเทคโนโลยี 
Radio Frequency Identification (RFID) 
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ที่หน้ารถ พร้อมกับต้องมีบัตรเติมเงิน เมื่อรถ
แล่นผ่านจุดที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
ERP ก็จะท าการหักเงินอัตโนมัติ ดังนั้น หาก
ประเทศไทยน าระบบ ERP มาใช้ ก็จะท าให้รถ
ไม่ต้องชะลอตัวในการจ่ายเงินที่หน้าด่านเก็บ
เงินซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจรติดสะสม
บริเวณหน้าด่านเก็บเงินได้  
 นอกจากนี้ เนื่องจากระบบ ERP ไม่ได้
ใช้ส าหรับการเก็บค่าผ่านทางด่วนเท่านั้น แต่
ยังใช้ในสายทางธรรมดาที่มีการจราจรหนาแน่น เช่น 
ในย่านธุรกิจ ซึ่งในประเทศไทยยังไม่เคยมี
การเก็บค่าผ่านทางในลักษณะดังกล่าวมา
ก่อน ดังนั้น ในล าดับแรกจึงควรท าการศึกษา
และจัดท าสถิติว่าถนนสายใด มีการปริมาณ
การจราจรหนาแน่นในช่วงเวลาใด เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกสายทางและช่วงเวลาที่จะเก็บค่า
ผ่านทางด้วยระบบ ERP ได้อย่างเหมาะสม 
ซึ่งระบบ ERP จะท าให้ผู้ใช้รถจะเสียค่าผ่าน
ทางที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับชนิดของรถ 
พ้ืนที่ที่ใช้บริการ รวมทั้งสภาพการจราจรใน
ขณะนั้น เช่น หากน ารถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้
บริการในช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วนในย่านใจ
กลางธุรกิจก็จะเสียค่าผ่านทางในราคาแพง
กว่าช่วงเวลาปกติ  ดังนั้น หากมีการน าระบบ 
ERP มาใช้ในประเทศไทย ก็น่าจะท าให้
ประชาชนส่วนหนึ่งหันไปใช้บริการระบบการ
ขนส่งสาธารณะกันมากขึ้น  และช่วยลด
ปัญหาการจราจรไปได้ระดับหนึ่ ง โดยใน

เบื้องต้นอาจจัดท าในพ้ืนที่ทดลองพิเศษใน
การน าระบบ ERP มาใช้ เพ่ือศึกษาผลกระทบหรือ
ปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ และประเมินผล
ความเป็นไปได้ในการน าระบบ ERP มาใช้ใน
ประเทศไทยต่อไป 
 การส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบการ
ขนส่งสาธารณะ 
 เนื่องจากการคมนาคมขนส่งมีส่วน
อย่างมากในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะยิ่งเมื่อเกิดการจราจร
ติดขัดจะท าให้เกิดมลพิษทางอากาศมาก
ยิ่งขึ้น ส่งผลท าให้โลกเกิดภาวะโลกร้อน 
(Global Warming) ซึ่งเกิดผลเสียร้ายแรงต่อ
สุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
การน าระบบ ERP มาใช้ เป็นเพียงมาตรการ
หนึ่งที่จะท าให้ประชาชนเกิดความยับยั้งชั่งใจ
ในการที่จะน ารถออกมาวิ่งบนถนน แต่หาก
ทุกคนยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง 
ยังคงใช้รถส่วนบุคคลอยู่นั้น ก็คงไม่อาจแก้ไข
ปัญหาการจราจรหนาแน่นได้ ดังนั้น การแก้ไข 
ปัญหาการจราจรหนาแน่นในเขตเมืองอย่าง
ยั่งยืน รัฐบาลจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการ
ขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ทั้งปริมาณของยานพาหนะ ความรวดเร็ว  
ตรงต่อเวลาในการให้บริการ และความปลอดภัย 
และกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบการ
ขนส่งสาธารณะในการเดินทาง เพ่ือมุ่งสู่ 
การเป็น Smart Transportation and Logistics  
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