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ระบบการขนส)งท่ีจะมา“ดิสรัปต6”รถยนต6ส)วนตัว 
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คIาใชKจIายในการมีการใชKรถยนต8สIวนตัวถือเปSนรายจIายที่สูงสุดรองจากเรื่องบKาน โดยเฉพาะอยIางย่ิง 

สำหรับชนชั้นกลาง แตIในเวลาสIวนใหญI รถยนต8มักถูกจอดน่ิงในท่ีจอดรถมากกวIาการวิ่งบนทKองถนน วัฒนธรรมการมี

รถยนต8สIวนตัวทำใหKตKองมีที่ใหKรถจอด เมื่อรวมกันแลKวเปSนพื้นที่มหาศาล ในหนังสือติดอันดับขายดี (Arbib, 2017) 

ของศาสตราจารย8 Tony Seba แหIงมหาวิทยาลัยสแตนฟอร8ด รัฐแคลิฟอร8เนีย สหรัฐอเมริกา ผูKแตIงไดKคาดการณ8ไวKวIา 

รถยนต8สIวนตัวท่ีขับเคลื่อนดKวยเครื่องยนต8เผาไหมKภายใน (Internal combustion engine - ICE) กำลังจะสูญพันธุ8ใน

ไมIชKา เพราะจะถูกแทนท่ีดKวยรถท่ีขับเคล่ือนดKวยไฟฟyา (Electric Vehicle – EV) และภายใน ค.ศ. ๒๐๓๐ การเดินทาง

สIวนใหญIของมนุษย8จะเปSนระบบ“การขนสIงในรูปแบบการใหKบริการ” หรือ “Transportation-as-a-Service (TaaS)” 

ที่ใชKยานพาหนะไฟฟyาแบบไรKคนขับ (Autonomous EV) ซึ่งจะชIวยขจัดความยุIงยากในการเดินทางดKวยรถยนต8

สIวนตัว (ภาพที่ ๑) ตั้งแตIการซื้อรถ การบำรุงรักษา การจIายคIาน้ำมัน การประกันภัย การจราจร การขับขี่ และการ

คKนหาที่จอดรถ ตลอดจนการสรKางป�ญหาตIอสิ่งแวดลKอม ความกKาวหนKาของรถไฟฟyา (EV) และเทคโนโลยีการขับขี่ไรK

คนขับ (autonomous driving) จะชIวยใหKเกิดระบบ TaaS ที่สมบูรณ8แบบ ทำใหKมนุษย8สามารถบรรลุวัตถุประสงค8

ดKานการขนสIงโดยไรKผลกระทบตIอสังคมและส่ิงแวดลKอม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑ : ประเด็นป�ญหาของการใชKรถยนต8สIวนตัว  
 

ดิสรัปชันระบบขนส;งทางรถยนต?   
เมื่อเทคโนโลยียานยนต8ไฟฟyา (ซึ่งหัวใจคือแบตเตอร่ี) และเทคโนโลยีการขับข่ีแบบไรKคนขับ (ซึ่งเปSนการ

เชื ่อมโยงของอุปกรณ8อัจฉริยะทั้งหลายผIานอินเทอร8เน็ต) ไดKมาบรรจบกัน (convergence) ก็จะถึงจุดแตกหัก 

(rupture point) ที ่จะนำไปสูIดิสรัปชันครั ้งใหญIในประวัติศาสตร8ของระบบการขนสIงทางรถยนต8 (ภาพที ่ ๒)  

ตามโมเดลของ Dr. Tony Seba 
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เทคโนโลยียานยนต?ไฟฟEาและแบตเตอร่ี - แบตเตอร่ีเปรียบเหมือนหัวใจของ EV ป�จจุบันรถ EV ใชK

แบตเตอร่ีลิเทียมไอออน ซ่ึงมีอัตรากำลังไฟฟyาตIอน้ำหนักเปSนคIาสูง ทำใหKตัวแบตเตอร่ีสามารถมีขนาดเล็กและเบา  รถ 

EV รุIนใหมI ๆ เชIน Tesla Model S สามารถวิ่งไดKถึง ๖๐๐ กิโลเมตรตIอการอัดประจุแบตเตอร่ีเพียงครั้งเดียว  ดKวย

ราคาของแบตเตอรี่และรถยนต8ไฟฟyาท่ีลดลงอยIางกKาวกระโดด ป�จจุบันมีรถ EV ในตลาดที่วิ ่งไดKไกลกวIา ๓๒๐ 

กิโลเมตรตIอการอัดประจุ ๑ ครั้ง ในราคาใกลKเคียงหรือถูกกวIารถยนต8ท่ีใชKน้ำมัน (Mark, 2022) ดังนั้น รถ EV จึง

เหมาะสมอยIางยิ่งที่จะนำมาใชKในระบบ TaaS เพราะ (๑) ราคาที่ถูกลงเรื่อย ๆ (๒) บำรุงรักษาไดKงIาย (๓) ใชKพลังงาน

ดKวยประสิทธิภาพสูง (๔) อายุการใชKงานยาว และ (๕) การขับเคล่ือนท่ีเงียบและไรKภาวะมลพิษ 

 

 
 

ภาพท่ี ๒ : ผังแสดงการบรรจบกันของเทคโนโลยีเกิดใหมIซ่ึงนำไปสูIการเกิดดิสรัปชันแกIการใชKรถยนต8สIวนตัว  
 

เทคโนโลยีการขับเคลื่อนโดยไรJคนขับ – ภาพยนตร8นิยายวิทยาศาสตร8 ค.ศ. ๒๐๐๔ เรื่อง I, Robot ไดK

สรKางจินตนาการเกี่ยวกับการใชKยานพาหนะไรKคนขับเปSนครั้งแรก ป�จจุบันบริษัทตIาง ๆ ทั่วโลกไดKทุIมทุนวิจัยและ

พัฒนา ทำใหKเทคโนโลยีการขับขี่ไรKคนขับใกลKจะเปSนความจริง เริ่มจาก ค.ศ. ๒๐๐๙ เมื่อ Google จัดตั้งโครงการ

พัฒนาเทคโนโลยีระบบการขับขี่ไรKคนขับ ชื่อ “Waymo Driver” ซึ่งใชKเทคโนโลยีเซ็นเซอร8 กลKองระบบจีพีเอส  

(Global Positioning System -  GPS) และ ป�ญญาประดิษฐ8 (Artificial Intelligent – AI) ในการเฝyาติดตาม

และนำทาง โดยจำลองภาพของสภาพแวดลKอมทุกขณะรอบ ๆ ตัวรถ ตรวจจับสัญญาณไฟจราจร อIานปyายจราจร 

และมองหาคนเดินถนน (ภาพที่ ๓)  นอกจากนี้ ระบบยังสามารถใชK AI วิเคราะห8และคาดการณ8สิ่งท่ีกำลังจะเกิดข้ึน

ในเสี้ยววินาทีขKางหนKา ซึ่งเปSนสิ่งที่มนุษย8ทำไดKยากในเวลาจำกัด ดังนั้น ในประเด็นความปลอดภัย ผูKเชี่ยวชาญจึง

ยืนยันวIา ระบบรถยนต8ไรKคนขับสามารถขับรถไดKปลอดภัยกวIามนุษย8 จากการทดสอบสถิติของรถที่ขับเคลื่อนโดย

ระบบขับขี่ไรKคนขับ Tesla’s Autopilot ใน ค.ศ. ๒๐๑๙ ผลออกมาวIา รถไรKคนขับเกิดอุบัติเหตุ ๑ ครั้งตIอการว่ิง 

๓.๒๗ ลKานไมล8 เทียบกับรถรุIนเดียวกันที่ขับโดยมนุษย8 ซึ่งพบวIาเกิดอุบัติเหตุ ๑ ครั้งทุก ๐.๔๙๘ ลKานไมล8 สรุปคือ 

รถที่ขับโดย Autopilot ปลอดภัยกวIาถึง ๖ เทIา และในวันที่ ๘ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๒๐ บริษัท Waymo ซึ่งจัดตั้งโดย 

Google ไดKนำระบบ Waymo Driver มาใชKงานจริงกับรถแท็กซ่ี EV ไรKคนขับชื่อ “Robotaxi” และใหKบริการจริงใน

เมืองฟ�นิกซ8 รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา โดยจะพัฒนาเปSนรูปแบบของ TaaS ซึ่งจะใชKรถไฟฟyารุIนใหมIท่ีจะไมIมีท้ัง

พวงมาลัยและคันเบรกในรถเลย 



๔ 
 

 
ภาพท่ี ๓ : ระบบเซ็นเซอร8และกลKองในการเฝyาติดตามและนำทางของรถไฟฟyาไรKคนขับ (Insights, 2016) 
 

TaaS คือ นวัตกรรมท่ีจะมา “ดิสรัปต?” วิถีชีวิตการใชJรถยนต?ส;วนตัว  

หลายป�ตIอจากน้ีดKวยความพรKอมของเทคโนโลยีและการยอมรับจากสังคม เชื่อกันวIา TaaS ที่ใชK

รถไฟฟyาไรKคนขับ จะกลายเปSนมาตรฐานการขนสIงแหIงอนาคต ดKวยเหตุผลดังตIอไปน้ี: 

๑) รถยนต8ไฟฟyามีชิ้นสIวนที่เคลื่อนไหวไดKประมาณ ๒๐ ชิ้น ทำใหKบำรุงรักษาไดKงIาย จึงคาดวIารถยนต8

ไฟฟyาจะมีอายุการใชKงานกวIา ๘๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร 

๒) เนื่องจากรถยนต8ใชKเวลาจอดนิ่งถึงรKอยละ ๙๖ ระยะทางเฉลี่ยของรถยนต8สIวนตัวปกติจะอยูIท่ี 

๑๖,๐๐๐ กิโลเมตรตIอป� ดังนั้น เมื่อรถไฟฟyามีอายุการใชKงาน ๘๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร เจKาของรถ

จะตKองใชKรถไฟฟyาถึง ๕๐ ป�จึงจะใชKรถไดKอยIางคุKมคIา 

๓) สIวนบริษัทที่ใหKบริการ TaaS น้ัน รถยนต8ไฟฟyาที่ลงทุนแตIละคันพรKอมที่จะหมุนเวียนใหKบริการ

ผูKโดยสารตลอด ๒๔ ชั่วโมง ใน ๗ วันไดKนานถึง ๕ ป� ป�ละ ๑๖๐,๐๐๐ กิโลเมตร (รวม ๘๐๐,๐๐๐ 

กิโลเมตร) ซึ่งถKาใชKรถยนต8แบบเครื่องเผาไหมKภายใน ตKองเปลี่ยนรถใหมIถึง ๓ คัน ซึ่งมีคIาใชKจIายสูง

กวIารถ EV ไรKคนขับถึงกวIา ๑๐ เทIา 

๔) เมื่อถึงจุดท่ีระบบ TaaS ไดKรับการยอมรับ รถยนต8สIวนตัวที่แออัดบนทKองถนนก็จะคIอย ๆ ลด

จำนวนลง ทำใหKการจราจรคลIองตัวขึ้น ทางดIวนและทางยกระดับพิเศษตIาง ๆ ที่เก็บคIาผIานทางก็

ไมIจำเปSนอีกตIอไป ถKาร้ือออกไดKก็จะทำใหKบKานเมืองมีทัศนวิสัยท่ีดีข้ึน 

ดKวยเหตุผลขKางตKน คIาใชKจIายตIอกิโลเมตรของการเดินทางโดยรถยนต8สIวนตัว ซึ่งมีคIาลงทุนในการซื้อรถ  

คIาน้ำมัน คIาประกัน และคIาบำรุงรักษา รวมแลKวจะแพงกวIาการใชKบริการรถไฟฟyาไรKคนขับของระบบ TaaS ถึงกวIา 

๑๐ เทIา ดังนั ้น Dr. Tony Seba จึงไดKคาดการณ8วIา ภายใน ค.ศ. ๒๐๓๐ TaaS จะกลายเปSนรูปแบบการขนสIง

มาตรฐานที่ใหKบริการถึงประตูบKานตลอด ๒๔ ชั่วโมงตามความตKองการ โดยใชKแพลตฟอร8มที่เป�ดกวKางใหKเจKาของธุรกิจ

ท่ีใหKบริการสามารถเขKามารIวมไดK และจะเป�ดใหKผู KโดยสารสามารถใชKบริการรถไฟฟyาไรKคนขับโดยอิสระ ผIาน

แพลตฟอร8มท่ีไรKการสัมผัสกับเจKาหนKาท่ี ท้ังการเรียกรถและการชำระคIาบริการ 
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ผลพลอยไดJมหาศาลท่ีจะตามมากับ TaaS  

เมื ่อ TaaS สะดวก ปลอดภัย และประหยัด ผู Kคนจะเลิกซื ้อรถใหมI คาดวIาภายใน ค.ศ. ๒๐๓๐  

สIวนแบIงระยะทางบนถนนจะเปSนของรถ TaaS ถึงรKอยละ ๙๕ ดังนั้น การเดินทางจะมีราคาถูกและครอบคลุม

ทุกคนในสังคม โดยเฉพาะผูKที่เคยเสียโอกาสจากการไมIมีรถยนต8สIวนตัว นอกจากนี้ รูปแบบการใหKบริการขนสIง

แบบใหมIยังชIวยใหKเกิดธุรกิจบนลKอ (Business On Wheel) ยกตัวอยIางเชIน รKานสตาร8บัคส8สามารถเชIารถยนต8

ไฟฟyาไรKคนขับนี้ (ภาพที่ ๔) เพื่อใหKบริการแกIลูกคKาที่ตKองการดื่มกาแฟในระหวIางเดินทาง แลKวตIอมาอาจตาม

ดKวยการใชKรถเปSนพื ้นท่ีทำงานแบบแบIงกันใชK (Co-working Space) เปSนรKานตกแตIงเสริมสวย รKาน

กายภาพบำบัด เปSนตKน สุดทKายการเกิดของ TaaS จะสIงผลทำใหKการใชKที่ดินในเมืองเปลี่ยนไป จำนวนท่ีลดลง

อยIางรวดเร็วของรถยนต8สIวนตัวจะทำใหKพื้นที่จอดรถสาธารณะตKองรKางลง จนในที่สุดคาดวIา พื้นที่และอาคาร

จอดรถตIาง ๆ ตลอดจนทางดIวนที่ขวางหูขวางตาในเมืองใหญI ๆ จำนวนมาก คงจะตKองถูกรื้อถอนหรือดัดแปลง

เพ่ือใชKงานอ่ืน ๆ ตIอไป 
 

 
 

ภาพท่ี ๔ : รKาน”สตาร8บักบนลKอ” เชIารถ EV ไรKคนขับ เพ่ือใหKบริการกาแฟแกIลูกคKาระหวIางเดินทาง  

(Reprinted from by permission of Arbib, J. and Seba, T., (2017)) 
 

 
 

ภาพท่ี ๕ : ผลพวงอยIางใหญIหลวงท่ีไดKจากการดิสรัปช่ันของ TaaS 



๖ 
 

บทสรุป 

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย8ครั้งใหญIในประวัติศาสตร8มนุษย8กำลังจะเกิดขึ้นภายในทศวรรษน้ี 

ดKวยคุณประโยชน8 ๘ ประการของ TaaS (ภาพที่ ๕) โมเดลการขนสIงที่ใชKรถยนต8สIวนตัวกำลังจะถูกดิสรัปต8ไป

โดยสิ้นเชิง โดยเริ่มทยอยจากประเทศที่เจริญกKาวหนKาทางเทคโนโลยีกIอน แนIนอนวIา รถทุกชนิดที่ใชKพลังงาน

ฟอส-ซิลและอุตสาหกรรมในระบบหIวงโซIที ่เกี ่ยวขKองกำลังจะสิ้นสุดลงภายใน ๑๐ ป�ขKางหนKา คำถามคือ 

ประเทศไทยพรKอมเพียงใด ดังนั้น จึงควรที่ผูKบริหารบKานเมืองจะตKองเตรียมพรKอมในการปรับระบบโครงสรKาง

พื้นฐานใหKสามารถรองรับ TaaS เพื่อใหKประชาชนชาวไทยไดKประโยชน8สูงสุดจากการเกิดดิสรัปชันของระบบ

การขนสIงครั้งประวัติศาสตร8นี้ ซึ่งแนIนอนวIาจะสIงผลถึงการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคสIวนของสังคม  เราควรจะ

ถือเปSนโอกาสทองในการปรับเปลี่ยนหรือวางแผนสรKางเมืองใหมI เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหมIที่จะเกิดจากดิสรัปชัน

คร้ังสำคัญคร้ังน้ี 
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