
อนาคตของการเดินทาง
FUTURE OF







คํานํา
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) รวมกับ ศูนยวิจัยอนาคตศึกษา 

ฟวเจอรเทลส แล็บ ภายใตบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต คอรปอเรชั่น จํากัด 

(MQDC) ไดจัดทํารายงานเร�อง “อนาคตของการเดินทาง” (Future of Mobility) เพ�อ

นําเสนอขอมูลสถิติสําคัญ บทวิเคราะหสถานการณ ปญหา ปจจัยขับเคล�อนที่สําคัญตอ

อนาคตของการเดินทาง รวมถึงผลการคาดการณภาพอนาคตของการเดินทางในบริบท

ประเทศไทย เพ�อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการออกแบบอนาคตที่พึงประสงค

ใหกับรูปแบบการเดินทางในประเทศไทย เพ�อนําเสนอตอภาคสวนที่เก่ียวของตอการพัฒนา

ระบบการเดินทางและโครงสรางพื้นฐานเพ�อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสามารถ

อาศัยอยู ในประเทศไทยไดอยางสะดวกสบาย มีความปลอดภัยตอการใชชีวิต จากการ

ดําเนินการที่จําเปนตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงและความทาทายตางๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต

ทางคณะผูวิจัยขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานตางๆ ที่ไดกรุณาใหการสนับสนุน

ดานขอมูลและความคิดเห็นอันเปนประโยชนตองานวิจัย และหวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัย

เลมนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เก่ียวของ เพ�อใหสามารถนําขอมูลไปใชในการ

กําหนดนโยบาย วางแผน และดําเนินงานดานการเดินทางในประเทศไทยใหสอดรับกับ

การเปลี่ยนแปลงในอนาคตตอไป

National Innovation Agency (Public Organization) and FutureTales Lab 

by Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC) have 

produced the “Future of Mobility” report to highlight key statistics and 

review the current situation and driving forces that will shape future of 

mobility in Thailand, so people can prepare for any changes and work for 

the country’s desirable future. The report will be presented to relevant 

sectors that develop city travel systems and infrastructure to improve 

quality of life in Thailand with convenience and safety by addressing 

future changes and challenges.  

The research team would like to thank the experts from various agencies 

who have supported us with information and opinions that have hugely 

assisted the research. We greatly hope that this study will be useful to 

the relevant sectors, as they can apply its information to formulate policy 

and to design and implement action plans for mobility in Thailand to 

accommodate any future changes.

INTRODUCTION



สารบัญ
สถานการณในปจจุบัน
Current Situations 

สัญญาณการเปล่ียนแปลง 
Signals of Change

ปจจัยขับเคลื�อนสําคัญ 
Drivers of Change

ฉากทัศนในอนาคต
Scenarios

บรรณานุกรม
References

06
10
15
19
28

CONTENTS



สถานการณในปจจุบัน
CURRENT SITUATIONS

“Mobility” หมายถึง การเดินทางหรือความสามารถในการเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยัง

อีกสถานที่หนึ่ง โดยความสามารถในการเดินทางนี้ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ เชน ระบบเศรษฐกิจ 

โครงสรางพ้ืนฐาน ความกาวหนาทางเทคโนโลยี สภาพภูมิอากาศ และวิถีชีวิต เปนตน ระบบ

คมนาคมขนสงและการเดินทางที่ดี รวดเร็ว ปลอดภัย และทั่วถึง นับเปนหัวใจสําคัญของ

การเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันและขับเคล�อนการพัฒนาประเทศ รวมถึงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสรางความเทาเทียมในสังคมใหกับคนทุกกลุ ม และสงผลกระทบเชิงบวก

ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมของประเทศในระยะยาว

ประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนยกลางการคมนาคมและเช�อมตอการเดินทางทั้งใน

ประเทศและในภูมิภาคเอเชีย กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 

พ.ศ. 2566 - 2570 สะทอนถึงความมุงมั่นในการพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศอยาง

ตอเน�อง โดยไดกําหนดหมุดหมายการพัฒนาที่เก่ียวของ อาทิ การกําหนดเปาหมายการ

พัฒนาประเทศไปสูฐานการผลิตยานยนตไฟฟา เพ�อสงเสริมการใชงานยานยนตไฟฟาภายใน

ประเทศ รวมถึงการมีสถานีอัดประจุไฟฟาที่เพียงพอและครอบคลุมตอการใชงาน การกําหนด

เปาหมายการพัฒนาประเทศไปสู การเปนประตูการคาการลงทุนและโลจิสติกสของภูมิภาค

เพ�อการเช�อมโยงโครงขายเสนทางคมนาคมขนสงกับภูมิภาคอยางไรรอยตอ รวมถึงการ

กําหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศใหพ้ืนที่และเมืองหลักของภูมิภาคมีความเจริญทาง

เศรษฐกิจ ทันสมัย และนาอยู  โดยเนนการลดความเหล�อมลํ้าเชิงพ้ืนที่ เพ่ิมการเช�อมโยง

ระหวางเมืองกับชนบท และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เปนตน ความจําเปนในการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานทาง

คมนาคมของประเทศไทยยังสะทอนใหเห็นไดจากงบประมาณประจําป พ.ศ. 2564 ที่

กระทรวงคมนาคมไดรับการจัดสรรเปนจํานวน 189,958 ลานบาท จากงบประมาณรวม

ประจําป 3,285,962 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.8 ของงบประมาณทั้งหมด โดยมี

เปาหมายการใชงบประมาณในการลงทุนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ อาทิ รถไฟความเร็วสูง 

รถไฟทางคู  โครงการรถไฟฟา และระบบ GIS แผนที่ดานคมนาคม เปนตน 

อยางไรก็ตามประเทศไทยยังคงมีปญหาดานการเดินทางอยู มาก โดยเฉพาะความปลอดภัย

ในการเดินทางชวงเทศกาลหรือชวงวันหยุดยาว จากสถิติในป พ.ศ. 2563 พบวาชวงวัน

หยุดยาวจะมีปริมาณรถสัญจร 11.8 – 18.3 ลานคัน โดยมีปริมาณอุบัติเหตุบนทองถนน 

4,482 คร้ัง หรือคิดเปนอัตราเกิดอุบัติเหตุเฉลี่ย 5.2 ครั้งตอปริมาณจราจร 100,000 คัน 

และในชวงวันหยุดเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 (7 วัน) พบวามีอุบัติเหตุเกิดข้ึนถึง 3,333 ครั้ง 

มีผู  เสียชีวิตมากถึง 392 ราย ซ่ึงรอยละ 94 ของวันที่ เกิดอุบัติเหตุมีสภาพอากาศและ

คนไทยใชเวลาเดินทางเฉล่ีย

62
นาทีตอคน
minutes traveling
each day or

Thais spend an average of 

hours each year 

with an average
distance of

มีระยะทางเฉล่ีย

8.7กม.
km per trip.

ตอการเดินทาง 1 เท่ียว

377
ช่ัวโมงตอคนตอป

 หรือ



วิสัยทัศนในการมองเห็นที่ดี และรอยละ 72 เกิดอุบัติเหตุบนทางตรง นอกจากนี้ปญหาดานตนทุนคาใชจาย

ในการเดินทางโดยเฉพาะในเมืองใหญที่ไมสอดคลองกับรายไดของประชาชนก็ถือเปนอีกปญหาที่สําคัญของ

การเดินทาง ในปจจุบันประชาชนผูมีรายไดนอยไมสามารถใชงานระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ เชน รถไฟฟา 

รถไฟใตดิน หรือรถไฟความเร็วสูง และตองพ่ึงพาระบบคมนาคมขนสงรูปแบบอ�นที่อาจขาดประสิทธิภาพหรือ

ความสะดวกสบายในการเดินทาง ไมเพียงแตปญหาดานบริการและความปลอดภัยเทานั้น การเดินทางที่สราง

มลพิษและการออกแบบระบบคมนาคมที่ไมสนับสนุนครอบคลุมคนทุกกลุ มยังคงเปนประเด็นความทาทายมีให

เห็นในสังคมไทยทั่วไปอีกดวย

ในแตละวันคนไทยใชเวลาในการเดินทางเฉลี่ย 62 นาทีตอคน หรือ 377 ชั่วโมงตอคนตอป คิดเปนระยะทาง

เฉลี่ย 8.7 กิโลเมตรตอการเดินทางหนึ่งเที่ยว มีระยะการเดินเทาเฉลี่ย 860 เมตร ตอการเดินทางไป – กลับ

จากบานหรือที่ทํางานหนึ่งครั้ง และใชเวลารอรถโดยสารเฉลี่ยอยางนอย 20 นาทีตอคร้ัง ทําใหเห็นวาระบบการ

เดินทางสงผลกระทบโดยตรงตอมาตรฐานความเปนอยูและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเช�อมโยงกับการพัฒนา 

ระบบเศรษฐกิจของประเทศและสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน (SDGs) เปนอยางมาก ในเปาหมาย

ที่ 3 การรับรองการมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของทุกคนในทุกชวงอายุ และเปาหมายที่ 11 การทําใหเมืองและ

การตั้งถ่ินฐานของมนุษยมีความปลอดภัยทั่วถึง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางย่ังยืน เปนตน

ทั้งนี้สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดข้ึนในชวงที่ผานมายังไดสงผลตอพฤติกรรมการ

เดินทางใหเปลี่ยนแปลงไปเชนกัน โดยในชวงเดือนกุมภาพันธ 2563 – มิถุนายน 2564 ท่ีรัฐบาลไดมีมาตรการ

ปดเมืองและองคกรธุรกิจเปลี่ยนรูปแบบการทํางานในบริษัทมาเปนการทํางานจากบานเพ�อลดการแพรกระจายของ

โรคระบาดไดทําใหการเดินทางที่เกิดข้ึนในประเทศไทยลดลงอยางมาก จํานวนผูโดยสาร ณ สถานีขนสงลดลง

รอยละ 49 การเดินทางไปสวนหยอมลดลงรอยละ 35 การเดินทางไปที่ทํางานลดลงรอยละ 11 และการเดินทาง

ไปหางสรรพสินคาลดลงรอยละ 10 มีเพียงการเดินทางไปยังรานสะดวกซ้ือและรานขายยาที่เพ่ิมข้ึนรอยละ 17 

ประเด็นความทาทายดานการเดินทางเปนโอกาสที่ทําใหผู ประกอบการภาคเอกชนและวิสาหกิจเร่ิมตน (Startups) 

ไดเขามามีบทบาทในการแกปญหาดานการเดินทาง ผานบริการรูปแบบใหมดานการเดินทางที่เช�อมโยงไรรอยตอ 

(Mobility as a Service: MaaS) หรือแมแตการใหบริการแพลตฟอรมบริการขนสงที่ตอบโจทยความตองการ

ของผูใชที่เปลี่ยนไป อาทิ บริการใหเชายานพาหนะเปนรายชั่วโมงเพ�อเปนการประหยัดและควบคุมคาใชจายในการ

เดินทาง การลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานดานยานยนตไฟฟาหรือสถานีอัดประจุไฟฟา หรือการพัฒนาระบบโดรน

เพ�อใชในการเดินทางหรือการทํากิจกรรมตางๆ ถึงกระนั้น การพัฒนาดานการเดินทางของประเทศไทยยังมีอีก

หลายประการที่กําลังรอการพัฒนา ทั้งเร�องการพัฒนาเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการเดินทางรูปแบบใหมๆ เชน 

ยานยนตขับเคล�อนอัตโนมัติ การบังคับใชหรือการปลดลอคขอจํากัดดานกฎหมายเพ�อสงเสริมการนําเทคโนโลยี

มาปฏิวัติระบบการเดินทาง การตอบสนองตอพฤติกรรมมนุษยหรือความตองการของคนรุนใหมที่ใสใจเร�อง

สิ่งแวดลอมและความยั่งยืนดานการเดินทางมากข้ึน รวมถึงการแกนโยบายของรัฐบาลที่ไมสอดคลองกันในบาง

ประการ เชน การสนับสนุนรถยนตไฟฟา แตตั้งกําแพงภาษีรถยนตไฟฟาสูงกวารถยนตประเภทอ�น การสนับสนุน

การสรางฐานการผลิตยานยนตไฟฟาเพ�อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม แตแหลงที่มาของพลังงานไฟฟายังมี

การพิจารณาการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานถานหิน เปนตน ซ่ึงเปนสิ่งที่ทุกภาคสวนตองใหความสําคัญและ

ขับเคล�อนเพ�อทําใหประเทศมีระบบคมนาคมขนสงที่ดีเพ�อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สามารถเดินทาง

ไปทุกที่ไดอยางรวดเร็วและปลอดภัยตอไป

แตการเดินทางไป
รานสะดวกซ้ือและรานขายยา

การเดินทางไปท่ีทํางาน

ชวงการระบาดของโควิด
เดือน ก.พ. 2563 – มิ.ย. 2564

เพ่ิมข้ึน 

17%

ลดลง
11%

office commuting declined 

During the COVID outbreak
between February 2020 
and June 2021, 

but travel to convenience
stores and pharmacies rose



“Mobility” means travelling or being able to travel from one place to 

another. Mobility depends on factors such as the economic system, 

infrastructure, technology, climate, and lifestyle. Good transport and 

a system that is fast, safe, and comprehensive are key to raising 

a country’s competitiveness and a driving force for its development and 

the development of its quality of life and social equality for every group 

of people. These factors will also have positive impacts in economic, 

social, and environmental dimensions for the country in the long run. 

Thailand has an important role as a center of transport and an Asian hub. 

The 13th National Economic and Social Development Plan (2023-27) 

shows a determination to keep developing the transport system with 

milestones such as developing electric vehicle (EV) production and 

ensuring comprehensive provision of charging stations to promote EV 

use. The plan sets a goal of developing the country to be a regional 

gateway for commerce, investment, and logistics, seamlessly connecting 

the country’s and region’s transport networks. There is also an objective 

to develop regional areas and cities to be prosperous, modern, and 

livable by reducing area inequality and increasing interconnection 

between cities and countryside. The plan further aims to develop 

infrastructure to accommodate economic activities on an environment- 

friendly basis. The need to invest in transport infrastructure in Thailand 

is apparent in the Ministry of Transport’s 2021 budget of 189.958 billion 

baht, 5.8% of the total budget of 3,285.962 billion baht. The budget’s 

main objectives are mega infrastructure projects such as high-speed 

trains, double-track railways, metros, and GIS systems. 

But Thailand still has transport problems, especially relating to safety 

during long weekends or holidays. Traffic totaled 11.8–18.3 million vehicles 

during long holidays in 2020 with 4,482 road accidents, or 5.2/100,000 

vehicles. The seven-day 2021 New Year holidays brought 3,333 accidents 

with 392 deaths. Of these holiday accidents, 94% took place in good 

weather and visibility and 72% on straight roads. Travel costs, especially 

in big cities, are unaffordable for many, creating another key transport 

problem. People on low incomes cannot afford mass transit such as metros, 

underground or high-speed trains and must rely on other kinds of transport 

that may be inefficient or inconvenient. In addition to its service and 

safety issues, transport is highly polluting and the system doesn’t cover all 

groups of people, forming widely perceived challenges for Thai society. 

ชวงวันหยุดยาวป พ.ศ. 2563 
มีปริมาณอุบัติเหตุบนทองถนน 

คิดเปนอัตราเฉล่ีย

คร้ัง

During the long holidays 
of 2020, there were 

or an average of 
5.2/100,000 vehicles. 

A taxi for an 8.7 km trip costs
77 baht if traffic is good. 

The minimum wage is currently

BTS costs about 44 baht 
(Siam to Onnut). 

Baht

road 
accidents4,482

ตอปริมาณจราจร 100,000 คัน
5.2 คร้ัง 

ประมาณ 77บาท หากไมมีรถติด

คาโดยสาร BTS (ระยะทาง
สถานีสยาม-ออนนุช) ประมาณ 44 บาท

คาแท็กซ่ีระยะทาง
8.7 กม.

ขณะท่ีคาแรงข้ันต่ําในปจจุบันอยูท่ี

313–336 บาท



Thais travel for an average of 62 minutes each day, or 377 hours each 

year. They travel an average of 8.7 km on each journey and 860 meters 

on foot between home and office. They wait at least 20 minutes for 

public buses on each trip. Traveling therefore directly affects quality 

of life and well-being, linked to national economic development and 

UN Sustainable Development Goals (SDGs) such as Goal 3 (Ensure 

Healthy Lives and Promote Well-Being for All at All Ages) and Goal 11 

(Make Cities Inclusive, Safe, Resilient, and Sustainable). 

The recent COVID-19 pandemic has affected travel behavior. Between 

February 2020 and June 2021 when the government imposed a 

lockdown and businesses switched office staff to homeworking, 

the volume of travel in Thailand fell dramatically. The number of 

passengers at bus terminals fell 49%, parking occupancy dropped 

35%, office commuting declined 11%, and trips to department stores 

slipped 10%. Trips to convenience stores and pharmacies, however, 

rose 17%. 

This challenge opens an opportunity for businesses and startups 

to solve travel issues with Mobility as a Service (MaaS) or transport 

service platforms that accommodate changing needs, such as 

vehicles for hourly rental to reduce and control the costs of travel 

and activities, investment in EV infrastructure and charging stations, 

or the development of drones for travel or other activities. Thailand 

has many areas of mobility still awaiting development including 

technology for new forms of mobility such as autonomous vehicles, 

the legal framework to promote the use of technology to revolutionize 

mobility, and meeting the new generation’s expectations or needs in 

sustainability and mobility. Conflicting government policy must be 

reviewed. The government plans to promote EV use, for example, 

but taxes such vehicles more than other types of car. Policy aims to 

promote EV production to minimize environmental impact yet coal 

power plants are still under consideration. All sectors must pay 

attention to these areas and jointly push to create a good transport 

system to elevate people’s quality of life to travel anywhere safely 

and fast. 

of accidents during holidays

were on straight roads.

Thais wait an average of 

were on days with good
weather and visibility and 

ของอุบัติเหตุ
ท่ีเกิดในชวงวันหยุด

เปนวันท่ีมีสภาพอากาศและ
วิสัยทัศนในการมองเห็นท่ีดี

ของอุบัติเหตุเหลาน้ัน
เกิดข้ึนบนทางตรง

คนไทยใชเวลา

รอรถโดยสารเฉล่ีย

72%

นาทีตอคร้ัง20อยางนอย
minutes for 
a bus.

94%



ในอนาคตความเปนเจ าของสินทรัพยจะมีความสําคัญนอยลงเร�อยๆ 

แตเราจะใหความสําคัญกับการเขาถึงผลิตภัณฑและบริการผานการใชรวมกัน 

การแบงปน การยืม และการรีไซเคิลมากข้ึน โดยมีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

เปลี่ยนคานิยมความเปนเจาของ อาทิ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต รูปแบบ

การเดินทางที่ เปลี่ยนไป การมาของระบบดิจิทัลและขอมูล การตระหนักถึง

ผลกทระทบของสิ่งแวดลอมและสภาพอากาศ ทําใหหลายธุรกิจตองปรับ

เปลี่ยนแนวคิดการดําเนินธุรกิจและรูปแบบทางธุรกิจอยางสิ้นเชิง

Ownership

Indicators of public transport efficiency include 

punctuality and a reliable timetable. Costs from 

annual minutes of transport delay are significant, so 

passengers prefer options that will not affect their 

daily routines. Applications and digital systems have 

also been developed to solve this problem.

หนึ่งในตัวชี้วัดของการใหบริการขนสงสาธารณะที่มีประสิทธิภาพคือ 

การตรงตอเวลาและการยึดมั่นในตารางเวลา ตนทุนทางเศรษฐกิจของ

ความลาช าตอนาทีของระบบขนสงทั้งหมดในแตละปมีปริมาณสูงมาก 

ผู โดยสารจึงมักเลือกเดินทางดวยเสนทางที่มั่นใจวาจะไมทําใหเกิดผลกระทบ

ตอการใชชีวิตในแตละวัน ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและ

ระบบดิจิทัลเพ�อมาแกปญหานี้ เพิ่มข้ึนดวย

On-time Transportation

สัญญาณการเปล่ียนแปลง

SIGNALS
OF CHANGE

Property ownership will gradually decline as people 

focus more on access to products and services via 

sharing, borrowing, and recycling. Factors behind this 

shift in values include changing lifestyles and mobility 

practices, increased digitalization and data, and 

awareness of climate impact, forcing many companies 

to transform their business style and model. 

สัญญาณการเปล่ียนแปลง (Signals of Change) คือ
เหตุการณหรือแนวโนมท่ีกอตัวและเกิดข้ึน โดยกําลังจะสราง
ใหเกิดความเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญในอนาคต

Signals of Change are events or incoming 

and established trends that bring 

significant changes. 



Lifestyle changes after the COVID-19 pandemic make 

people increasingly stay and work at home. Rather 

than commuting into town, they work from anywhere 

and run online business more. Traffic volume may 

decline and daily commuting may decrease. 

วิถีชีวิตที่ เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส

โควิด-19 ทําให ผู คนมีการใชชีวิตและทํางานจากที่บ านมากข้ึน สงผลใหมี

แนวคิดที่ เปลี่ยนไปตอการเดินทางมาทํางานในเมืองแบบเดิม เปนการทํางาน

จากที่ ไหนก็ได (Work from Anywhere) รวมถึงการดําเนินธุรกิจที่ เป น

รูปแบบออนไลนมากข้ึน เปนโอกาสใหจํานวนการเดินทางในแตละวันอาจมี

แนวโนมลดลง และสภาพการจราจรที่หนาแนนอาจเบาบางลง 

Everything at Home

Mobility-as-a-Service (MaaS) will help people travel 

conveniently by selecting a form of transport that 

suits each trip. MaaS applications will connect each 

point during a trip and reduce congestion from private 

vehicles. The MaaS market is forecast to grow to 

250,000 Million U.S. dollars by 2023.

Mobility-as-a-Service (MaaS) ชวยใหผู คนเดินทางไดสะดวก โดย 

สามารถเรียกใชรูปแบบการเดินทางตางๆ ตามความตองการและความ

เหมาะสมกับการเดินทางแตละคร้ัง แอพพลิเคชั่น MaaS จะชวยเช�อมตอ

จุดตางๆ ระหวางการเดินทาง และยังชวยลดปญหาการจราจรติดขัด 

เน�องจากการขับรถยนตสวนตัวที่ลดลง ตลาด MaaS คาดวาจะเติบโต

และมีมูลคาถึง 250,000 ลานดอลลาร ภายในป พ.ศ. 2566

Mobility-as-a-Service (MaaS) 

Sales of electric and hybrid vehicles are rising each 

year and this trend will continue with several benefits 

such as decreased pollution and cost saving from use 

of electricity instead of petrol. Steady advances in 

autonomous vehicle technology through intensive R&D 

together with the large size of its vehicle market and 

industry will enable China to lead the growing EV market.

ยอดขายของรถยนตไฟฟาและรถยนตไฮบริดทั่วโลกมีแนวโนมเพิ่มข้ึนทุกป 

และจะมากข้ึนอยางตอเน�องดวยประโยชนที่มากมาย เชน การลดมลภาวะ 

ราคาที่คุ มคามากข้ึนจากการซอมบํารุงแบตเตอร่ีและการใชพลังงานไฟฟาแทน

นํ้ามัน เปนตน รวมถึงเทคโนโลยีดานรถยนตขับเคล�อนอัตโนมัติที่มีความ

กาวหนาอยางตอเน�อง และดวยการวิจัยและพัฒนาอยางเขมขน รวมทั้ง

ขนาดของตลาดรถยนตของประเทศและอุตสาหกรรมยานยนตที่ ใหญมาก 

จะทําให ประเทศจีนกลายเปนผู นําในตลาดรถยนตไฟฟาที่กําลังเติบโต

Electric and Autonomous Vehicles 

Seamless connection of all transport systems – land, 

water, air and rail – helps people travel conveniently from 

the first mile. Use of personal mobility devices (PMDs) 

to access public transport systems and transit-oriented 

development (TOD) of both elevated and underground 

systems will enable people to comprehensively and 

efficiently access urban transport systems.

การเช�อมโยงทุกระบบคมนาคมอยางไรรอยตอทั้งทางบก ทางนํ้า ทาง

อากาศ และทางราง ชวยใหผู คนเดินทางไดอยางสะดวกตั้งแตออกจากบาน

ซึ่งเปนการเดินทางไมลแรก (First Mile) การใชอุปกรณเคล�อนที่ส วนตัว 

(Personal Mobility Devices – PMDs) เพ�อเดินทางเขาถึงระบบขนสง

สาธารณะ การใชประโยชนพื้นที่รอบสถานีขนสงมวลชน (Transit-oriented 

Development หรือ TOD) ทั้งลอยฟาและใตดิน สิ่งเหลานี้จะช วยให

ระบบคมนาคมภายในเมืองสามารถเขาถึงไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

Seamless Mobility



Smart grids applying digital technology will distribute 

electricity to consumers via two-way digital connections 

between households and industrial, business, and 

transport sectors to accommodate the use of EVs, 

promote efficient and sustainable use of electricity, 

and increase the transparency and reliability of the 

energy value chain. 

ระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ ที่ ใช  เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช  ในการ

จายไฟฟาให กับผู บริโภคผานการส�อสารดิจิทัลแบบ 2 ทาง ตั้งแตภาค

ครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและการพาณิชย และการขนสง 

เพ�อใหสามารถรองรับการนํารถยนตไฟฟาเข ามาใช งาน สงเสริมการใช 

พลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ชวยเพิ่มความโปรงใสและ

ความนาเช �อถือของหวงโซ อุปทานพลังงาน

Smart Grids

Drone technology has been used in several industries. 

Continuous development and a drive for legalization 

will make drones everyday items especially for 

delivering goods such as drugs, first aid, food and for 

transporting people. Drone taxis are expected to be 

used in the next 10 years by many countries. 

เทคโนโลยีโดรนถูกนําไปใชประโยชนในหลากหลายอุตสาหกรรม การพัฒนา 

อยางตอเน�องของเทคโนโลยีและการผลักดันทางกฎหมายสงเสริมใหโดรน

กลายเปนเร �องธรรมดามากข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งในการสงมอบ

สินคา เชน ยา ชุดปฐมพยาบาล อาหาร เปนตน รวมไปถึงการขนสงผู คน 

ในการเดินทางทางอากาศ อยางโดรนแท็กซ่ีที่คาดวาหลายประเทศจะมีการ 

นํามาใช จริงภายใน 10 ปข างหนา 

Drones Transporting Goods and People

Future road traffic management will be governed 

by complex software infrastructure. Companies and 

people can retrieve information and apply in many 

ways. Travel will become safer and uplift people’s 

quality of life by data-driven method, use of smart 

devices and big data analytics to analyze commuters’ 

behaviors via ambient intelligence.

ระบบการจราจรในอนาคตจะเปนระบบซอฟตแวรที่ซับซอน (Road Traffic 

as Software) ซึ่งบริษัทและบุคคลสามารถนําข อมูลเหลานี้ ไปใชประโยชน

ไดอยางมหาศาล การเดินทางจะมีความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนไดมากข้ึนดวยการขับเคล�อนจากขอมูล (Data-driven) 

มีการใชอุปกรณอัจฉริยะ (Smart Devices) และการนําขอมูลขนาดใหญ 

(Big Data) มาวิเคราะหพฤติกรรมผู  เดินทางผานสภาพแวดลอมอัจฉริยะ 

(Ambient Intell igence)

Intelligent Mobility



Passenger Economy is economic and social value 

created by using data on users of autonomous and 

driverless vehicles to design personalized services and 

products. Growth in autonomous vehicles will start in 

2040. The value of products and services created from 

using them and indirect saving in time and resources 

will be worth 7 trillion U.S. dollars by 2050. 

Swapping out almost emptied batteries with fully 

charged ones will reduce charging periods from hours 

to minutes. This technology suits small vehicles such 

as electric motorcycles and scooters. The governments 

of China, Taiwan, and India support battery-swapping 

technology with the hope of promoting EVs and 

boosting clean energy. 

Synthesized fuel, hydrogen, and renewable energy are 

sustainable options and important solutions for future 

vehicles. The hydrogen economy will take off, as it is 

pollution free, and hydrogen may become the leading 

vehicle fuel. 

เชื้อเพลิงสังเคราะห พลังงานไฮโดรเจน และพลังงานหมุนเวียน นับเปน

เชื้อเพลิงทางเลือกที่ยั่งยืนซึ่งจะเปนทางออกที่สําคัญของการใชรถยนตใน

อนาคต รวมถึงการเกิดเศรษฐกิจไฮโดรเจน (Hydrogen Economy) ซึ่ง

การใชเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่ปราศจากมลภาวะอาจกลายเปนเชื้อเพลิงที่สําคัญ

สําหรับรถยนตและอาจเปนรูปแบบหลักของพลังงานในอนาคตอีกดวย 

Alternative Fuels 

เศรษฐกิจผู  โดยสาร (Passenger Economy) คือ มูลคาทางเศรษฐกิจ

และสังคมที่ เกิดข้ึนจากการนําขอมูลพฤติกรรมผู ใช ยานพาหนะที่ขับเคล�อน

อัตโนมัติและไร คนขับ มาออกแบบผลิตภัณฑและบริการเฉพาะบุคคล 

(Personalized Service) การเติบโตของยานพาหนะที่ขับเคล�อนอัตโนมัติ

ทั่วโลกจะเร่ิมข้ึนในป พ.ศ. 2583 มูลคาของผลิตภัณฑและบริการที่สรางข้ึน

จากการใชงาน รวมถึงการประหยัดทางออม ทั้งในดานเวลาและทรัพยากร

จะมีมูลคาสูงถึง 7 ลานลานเหรียญสหรัฐ ภายในป พ.ศ. 2593

Passenger Economy 

การสลับแบตเตอร่ีที่ผ านการใชงานมาแลวจนใกลหมดกับแบตเตอร่ีที่

สถานีหรือตู ชารจซึ่งไดรับการชารจพลังงานจนเต็มแลว ชวยลดระยะเวลา

ในการชารจแบตที่ ใช  เวลาหลักชั่วโมง เหลือเพียงแคการสลับแบตเตอรี่

เพียงไมกี่นาทีเท านั้น โดยเทคโนโลยีนี้มักใชกับยานพาหนะขนาดเล็ก เช น 

มอเตอรไซคไฟฟา สกู ตเตอรไฟฟา เปนตน รัฐบาลประเทศจีน ไตหวัน 

และอินเดียสนับสนุนเทคโนโลยีการสลับแบตเตอร่ี โดยหวังวาจะเปลี่ยน

ยานพาหนะในประเทศใหกลายเปนยานพาหนะไฟฟา เพิ่มความตองการ

ใชงานพลังงานสะอาดใหมากข้ึน

Battery Swapping



Safe cities will promote more efficient travel. 

Regardless of who they are and when they are going, 

passengers will be protected from road accidents and 

crimes. Most urban areas have CCTV and smart poles 

installed with enhanced security systems. Some areas 

have yet to be covered, however. 

Walkable cities are designed with interconnections for 

sustainable and convenient transport. People can 

choose traveling by foot as their main means of getting 

around, with convenient and safe access to public 

transport and destinations. Public areas have universal 

design for all groups of people. Hybrid buildings are 

available and public places are efficiently used.  

เมืองที่ เราสามารถเดินได คือ การออกแบบผังเมืองใหมีการเช�อมตอ 

เพ�ออํานวยความสะดวกในการเดินทางอยางยั่งยืน ประชาชนสามารถใช

การเดินเทาเปนรูปแบบการเดินทางหลักเพ�อไปถึงที่หมาย เขาถึงระบบขนสง

สาธารณะและสถานที่ตางๆ ไดอยางสะดวก ปลอดภัย มีการออกแบบพื้นที่

สาธารณะที่ เป นอารยสถาปตยเอื้อตอคนทุกกลุ ม มีการออกแบบอาคาร

แบบไฮบริดและมีการใชสถานที่สาธารณะใหเกิดประสิทธิภาพ

Walkable City 

Developing efficient transport requires amending and 

relaxing laws and regulations with transparent and 

realistic consideration to develop quality of life rather 

than return on investment alone. Tax incentives, 

investment promotion, technology research and 

development, and a regulatory sandbox should also 

be prioritized. 

การพัฒนาระบบการเดินทางที่มีประสิทธิภาพและเหมาะกับยุคสมัยมีความ

จําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับแกหรือปลดล็อกกฎระเบียบขอบังคับ รวมถึง

กระบวนการพิจารณาให มีความโปรงใส สอดคลองกับความเป นจริง 

โดยนําคุณภาพชีวิตประชาชนเปนที่ตั้ง แทนการคํานึงถึงความคุ มคาในการ

ลงทุนเพียงอยางเดียว นอกจากนี้ควรเนนเร �องสิทธิประโยชนทางภาษี 

การสงเสริมนักลงทุน การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี รวมถึงการ 

สรางพื้นที่ เพ �อทดลองแนวคิดใหม (Regulatory Sandbox)

Unlocking Legal Regulation 

เมืองที่มีความปลอดภัยจะชวยสงเสริมใหการเดินทางเกิดประสิทธิภาพได

มากข้ึน ไมวาผู  โดยสารเปนใคร เดินทางในเวลาใด ก็จะไดรับการคุ มครอง

ความปลอดภัย ทั้งในแงของความปลอดภัยบนทองถนน รวมถึงความ

ปลอดภัยจากอาชญากรรมในพื้นที่ เ ดินทางสัญจร ปจจุบันพื้นที่ เมือง

สวนใหญมีการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) การติดตั้งเสาอัจฉริยะ 

(Smart Poles) และระบบรักษาความปลอดภัยในเมืองที่มากข้ึน แตยัง

ไมครอบคลุมทุกพื้นที่ 

Smart & Safe Cities



ปจจัยขับเคลื�อนสําคัญ (Drivers of change) คือ ปจจัยหรือกลุม
สัญญาณการเปล่ียนแปลงท่ีเปนองคประกอบสําคัญท่ีสรางการ
เปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ และเปนแนวขับเคลื�อนไปสูภาพอนาคต

Drivers of Change are factors or groups of 

major signals significantly shaping change and 

the direction of future developments.   

ปจจัยขับเคลื�อนสําคัญ

DRIVERS
OF CHANGE

Smart devices and Big Data are used to link 

environmental data with the behavior of passengers 

to develop transport services to be more efficient and 

personalized. These services will create tremendous 

economic value, known as the Passenger Economy. 

Advances in smart grid technology and battery-swapping 

stations and the development of alternative and 

renewable energy will also create sustainability in 

energy consumption for travel in the future. 

การใชอุปกรณอัจฉริยะ (Smart Devices) และขอมูลขนาดใหญ (Big 

Data) เพ�อเช�อมโยงขอมูลสภาพแวดลอมและขอมูลพฤติกรรมผู  โดยสาร 

และนํามาใชพัฒนาบริการการเดินทางใหมีประสิทธิภาพ เหมาะสมเฉพาะบุคคล 

มากยิ่งข้ึน บริการเหลานี้จะสรางมูลคาทางเศรษฐกิจมหาศาลหรือที่ เรียกวา 

Passenger Economy นอกจากนี้การพัฒนาเทคโนโลยีระบบเครือขาย

ไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grids) ระบบสถานีการเปลี่ยนแบตเตอร่ีใหม 

(Battery-swapping Station) รวมถึงการพัฒนาดานเชื้อเพลิงทางเลือก

และพลังงานหมุนเวียน จะชวยใหเกิดความยั่งยืนในมิติของการใชพลังงาน

เพ�อการเดินทางในอนาคต  

Intelligent and Sustainable Mobility 



สภาพเศรษฐกิจและสังคมสงผลใหพฤติกรรมและคานิยมของผู คนใน

สังคมเปลี่ยนแปลงไป คานิยมการเปนเจ าของยานพาหนะและสิ่งของตางๆ 

มีความสําคัญลดลง ผู คนใหความสําคัญเพิ่มข้ึนกับบริการแบงปนรวมกัน 

(Co-sharing) วิถีชีวิตของผู คนมีความยืดหยุ นมากข้ึน การทํางานและ

กิจกรรมตางๆ สามารถเกิดข้ึนไดทั้งในและนอกสํานักงาน รวมถึงที่บ าน 

สงผลตอความถี่ ในการเดินทางที่ลดลง แตคุณภาพในการเดินทางยังเป น

มาตรฐานที่ผู  เดินทางตองการ ทั้งเร �องการตรงตอเวลา ราคาคาโดยสาร

ที่ เหมาะสม ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย 

Human Values and Social Change
Economic and social conditions have changed 

people’s values. People give less importance to 

owning vehicles and property and turn to sharing. 

People’s lives are more flexible because work and 

activities can be done in and out of office and at 

home, reducing the frequency of travel. People still 

seek travel quality, however, with punctuality, 

affordability, safety, and convenience. 

Advances in technology lead to new forms of vehicle 

and service that allow people to travel and goods to 

be transported faster, more conveniently, and more 

sustainably, whether they are EVs, autonomous cars, 

drones, electric ships, or Mobility-as-a-Service (MaaS). 

Seamless mobility between land, water, air, and rail 

transport also helps people reach their destinations 

more easily. 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทํา ให  เกิดยานพาหนะและบริการรูปแบบใหม

ที่ช วยใหผู คนและสิ่งของสามารถเดินทางไดอยางสะดวก รวดเร็ว และ

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากยิ่งข้ึน ไมว าจะเป นยานยนตไฟฟา ยานยนต

อัตโนมัติ โดรน เรือไฟฟา และบริการการเดินทางที่ เช �อมโยงไรรอยตอ 

Mobility-as-a-Service (MaaS) รวมถึงการเช�อมโยงระบบคมนาคม

ทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ และทางรางแบบไรรอยตอ (Seamless 

Mobility) เพ�อใหประชาชนสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายไดอยางสะดวก

ตั้งแตเริ่มออกจากแตละจุดเร่ิมตนของการเดินทาง

Advanced and Eco-Friendly Modes of Transport 



การพัฒนาเมืองและรูปแบบการเดินทางโดยคํานึงถึงประชาชนผู  เดินทาง

เปนสําคัญจะชวยใหเกิดการพัฒนาการเดินทางที่มีความปลอดภัยและ

สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน ตัวอยางเชน การออกแบบเมืองใหเป นเมืองที่

เดินได (Walkable City) การออกแบบและปรับผังเมืองใหมีการเช�อมโยง

กันอยางไร รอยตอ การออกแบบเมืองและบริการดานการเดินทางดวย

แนวคิดอารยสถาปตย (Universal Design) เพ�อคนทุกกลุ ม และการ

พัฒนาเมืองอัจฉริยะที่มีความปลอดภัย (Smart & Safe Cities) ดวย 

การใชเทคโนโลยีและการปรับปรุงสภาพโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งสิ่งเหลานี้

จําเป นตองมีการดําเนินการในระดับนโยบาย การปรับแกกฎหมายใหมี

ความทันสมัย การลงทุนในโครงการขนาดใหญ การกํากับและควบคุม

คาโดยสาร การสนับสนุนธุรกิจภาคเอกชนและวิสาหกิจเร่ิมตน (Startups) 

การพัฒนาพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ เกี่ยวของกับการเดินทาง 

รวมถึงการสรางพื้นที่ เพ�อทดลองแนวคิดใหม (Regulatory Sandbox)

People-Centric Development
People-centric city and transport development will 

lead to safer and more convenient travel, such as 

walkable cities, seamless town plans, universal 

design for towns, travel for all groups of people, 

development of smart and safe cities with technology 

and improved infrastructure. These trends must be 

driven by policies, updated laws, investment in mega 

projects, control of transport fares, support for 

private business and startups, development of 

research and innovations in mobility, and use of 

a regulatory sandbox. 







1 THE DARK AGES 
OF MOBILITY 

การเดินทางในประเทศไทยเต็มไปดวยความยากลําบาก อันตราย มีอุปสรรคมากมาย และมีตนทุนในการเดินทางท่ีสูง ผูคนรูสึก
ทุกขและหวาดกลัวจากความไมปลอดภัยท่ีไมสามารถคาดเดาไดจากการเดินทางแตละคร้ัง เมืองขาดการออกแบบสําหรับการเดินทาง
ท่ีสะดวกและปลอดภัย ไมมีระบบดูแลความปลอดภัยอยางจริงจัง ขาดกฎระเบียบและบทลงโทษสําหรับผูฝาฝนกฎหมายท่ีเขมงวด 
ประเทศไทยมีการพัฒนาสวนทางกับนานาประเทศ ขาดการลงทุนในดานเทคโนโลยีสําหรับการเดินทางสมัยใหมท่ีไมกอใหเกิดมลพิษ 
เชน รถยนตไฟฟา โดรน พลังงานทางเลือก เปนตน ประเทศไทยไดชื�อวาเปนประเทศท่ีมีระบบการเดินทางท่ีลาสมัยและอันตราย 
สงผลใหนักทองเท่ียวเดินทางมาลดลง สงผลกระทบอยางหนักตอเศรษฐกิจและภาพลักษณของประเทศ

Mobility in Thailand is expensive and burdened with difficulties, dangers, and obstacles. People suffer 
and fear unpleasant surprises on each trip. Cities are not designed for safe and convenient mobility, 
lacking effective security surveillance systems through the lack of regulation and sanctions. The country’s 
development reverses and there is no investment in modern zero-pollution mobility technology such as 
EVs, drones, and alternative energy. Thailand is seen to have obsolete and dangerous transport, 
reducing its tourist numbers, which seriously affects its economy and image.  



สังคม 
ผูคนใชชีวิตประจําวันดวยความยากลําบาก มีอัตราการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุและอัตราการเกิดอาชญากรรมท่ีสูง ประเทศไทยไดรับการจัด
อันดับเปนประเทศท่ีมีระบบการเดินทางท่ีลาสมัยและอันตรายท่ีสุดในโลก 
ความสามารถทางการแขงขันลดลง บทบาทการเปนศูนยกลางดานการ
คมนาคมขนสงของภูมิภาคกลายเปนเพียงเรื�องในอดีต  
People struggle daily with high crime and fatal accidents. 
The country’s transport system is ranked as the world’s most 
obsolete and dangerous. The country’s competitiveness has 
fallen and its role as a regional transport hub has long passed. 

ส่ิงแวดลอม  
การออกแบบเมืองขาดการวางแผนสงผลใหการเดินทางไมเชื �อมตอ 
โครงสรางพ้ืนฐานดานการเดินทางลาสมัย ไมไดรับการปรับปรุง และ
ไมมีการขยายครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีสาธารณะไมไดรับการออกแบบ
เพื�อคนทุกกลุม ทําใหเกิดอุบัติเหตุบอยคร้ัง
Towns are poorly planned, so transportation is not seamless 
and mobility infrastructure is unimproved and restricted. 
Public places are not designed for everyone, which leads to 
a high accident rate. 

เศรษฐกิจ 
อัตราคาโดยสารและคาครองชีพไมสอดคลองกับรายไดของประชาชน 
การทองเท่ียวภายในประเทศลดลงเนื�องจากผูคนไมอยากเส่ียงอันตราย
จากการเดินทางประกอบกับจํานวนนักทองเท่ียวลดลง ทําใหรายได
ของคนไทยลดลง เศรษฐกิจประเทศถดถอย
Transport fares and the cost of living are not in line with 
people’s income. Domestic tourism has declined because 
people do not want to risk their lives. Driven also by 
reduced foreign tourism, national revenue decreases, 
leading to recession.  

เทคโนโลยี 
ขาดการลงทุนและประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีสงเสริมประสิทธิภาพดานการ
เดินทาง รวมถึงยานพาหนะแหงอนาคตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
เนื�องจากติดขอบังคับดานกฎหมายและขาดการวางแผนระบบการเดินทาง
สําหรับอนาคต และขาดการสงเสริมผูประกอบการดานการเดินทาง
แหงอนาคตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  
There is a lack of investment and application of technology 
to make mobility efficient and a lack of modern eco-friendly 
vehicles because of inadequate laws and regulations. There 
is no mobility planning for the future and no eco-friendly 
mobility for future entrepreneurs to support.

SOCIETY ENVIRONMENT

TECHNOLOGY

คุณคา  
ผูคนรูสึกเปนทุกขและหวาดกลัวตอการเดินทาง โดยเฉพาะอยางย่ิงการใช
ระบบขนสงสาธารณะ มีราคาท่ีสูงเกินไป ไมมีความคุมคา เพราะมีอันตราย
ตอชีวิตและทรัพยสิน ทําใหมองการเปนเจาของรถยนตหรือยานพาหนะ
สวนตัวยังมีความจําเปนอยูมาก แมจะกอใหเกิดมลพิษก็ตาม
People suffer and are afraid of traveling, especially by public 
transport with its high fares and poor value for money. Transport 
involves risk to life and property. Ownership of cars or private 
vehicles is necessary, although it causes lots of pollution.  

VALUES

ECONOMY

นโยบาย 

ขาดแผนการพัฒนาท่ีมุงเนนคุณภาพชีวิตประชาชนและส่ิงแวดลอม
เปนท่ีต้ัง มีการยึดถือแตผลประโยชนของบริษัทใหญ กฎหมายตางๆ 
ท่ีไมมีการปรับปรุงใหเขากับยุคสมัยฉุดร้ังการพัฒนาประเทศใหถดถอย
กวาท่ีควร 
There is no development plan focusing on people’s quality 
of life and the environment. Only the interests of large 
companies are considered. Outdated laws and regulations 
hold back the country’s progress.

POLICY



2CLASS-BASED 
MOBILITY

การเดินทางในประเทศไทยไดรับการพัฒนาอยางตอเนื�องในบางพ้ืนท่ี การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานรูปแบบใหมๆ เชน ระบบ
รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟา หรือรถใตดินท่ีครอบคลุมการเดินทางในเมืองใหญ ตัวเลือกในการเดินทางถูกจํากัดดวยความแตกตาง
ทางเศรษฐานะ และการเปนผูท่ีอาศัยอยูภายในเมือง ทําใหมีความเหลื�อมล้ําในสังคมสูง ยานพาหนะแหงอนาคตมีเพียงผูมีรายไดสูง
ท่ีสามารถเขาถึงได และระบบขนสงสาธารณะไมไดตอบโจทยคนทุกกลุม ผูคนสวนมากรูสึกวาการเดินทางเปนอุปสรรค และไดรับ
การแทรกแซงจากภาคการเมืองหรือภาคธุรกิจ ทําใหการพัฒนาในดานการเดินทางเปนไปไดชาในบางพ้ืนท่ี ผูมีรายไดนอยตองเผชิญ
กับความยากลําบากในการเดินทางและการดําเนินชีวิตประจําวันดวยระบบขนสงสาธารณะท่ีไมมีคุณภาพ เมืองไมไดออกแบบมาเพื�อ
การเชื�อมตอดานการเดินทางท่ีดี แมวาภาคเอกชนจะมีความพรอมใจในการพัฒนาทางออกเพื�อตอบโจทยดานการเดินทางในอนาคต
แตกลับติดขัดดวยกฎระเบียบและการทํางานท่ีลาชาของภาครัฐ
 
Transport in Thailand has been steadily developed in some areas, with new infrastructure systems such as 
high-speed trains, metros, and underground trains in large cities. But travel options depend on economic status 
and are restricted outside cities, causing considerable social inequality. Only people on high incomes can afford 
vehicles of the future and public transport does not accommodate all groups of people. Most people view 
transport as restricted by politics and business. Transport is therefore slowly developed in some areas. People on 
low incomes struggle to afford poor-quality public transport. Cities are not designed for transport connections. 
The private sector has tried to develop solutions for transport of the future but is held back by laws, regulations, 
and bureaucracy.   



สังคม 
สังคมมีความเหลื�อมล้ําสูง ผูมีรายไดสูงสามารถเปนเจาของยานพาหนะ
แหงอนาคต รวมถึงเขาถึงเทคโนโลยีในการเดินทางท่ีล้ําสมัยและเปนมิตร
ตอส่ิงแวดลอม แตกตางจากผูมีรายไดนอยท่ีจําเปนตองใชระบบขนสง
สาธารณะท่ียังคงมีปญหาตางๆ เชน การไมตรงตอเวลา ปญหาดาน
ความปลอดภัย ราคาท่ีจับตองไมได เปนตน 
Social inequality remains high. People on high incomes can 
afford vehicles of the future and get access to state-of-the-art 
and eco-friendly mobility technology. Others have to use 
public transport systems with problems in punctuality, safety, 
and affordability.  

ส่ิงแวดลอม  
พ้ืนท่ีภายในประเทศมีการพัฒนาตามความตองการของแตละเมือง 
ขาดการวางแผนและบูรณาการกันอยางมีประสิทธิภาพ มีการแกงแยง
ทรัพยากรกันเนื�องจากเร่ิมมีการขาดแคลนทรัพยากรทางธรรมชาติ
เนื �องจากเมืองมีการพัฒนาเร็วเกินไปและไมไดมีการวางแผนมากอน 
ทําใหการเขาถึงระบบขนสงสาธารณะตองพบกับปญหาการเดินทาง
ตอแรก/ตอสุดทาย (First/last Mile) มากข้ึน
Each city has developed its own facilities as needed but they 
lack efficient integration. A fight for resources has resulted from 
excessive and unplanned development. Public transport faces 
growing problems in access from the first until the last mile.

เศรษฐกิจ 
มีการลงทุนพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานการเดินทางขนสงของ
ประเทศ เกิดการพัฒนาอยางตอเนื�องตามเมืองใหญและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ดวยรถไฟความเร็งสูง รถไฟทางคู แตอัตราคาโดยสารและ
คาครองชีพไมสอดคลองกับรายไดของประชาชน ความสามารถใน
การเดินทางและความสามารถในการเปนเจาของรถยนตสวนตัวหรือ
การเขาถึงยานพาหนะสมัยใหมถูกจํากัดเฉพาะผูมีรายไดปานกลาง - สูง
There has been consistent investment in transport infrastructure 
in large cities and special economic zones, such as high-speed 
trains and double-track railways. But fares are excessive for 
people’s income. Only people on middle or high incomes can 
afford to travel and buy a private car or gain access to a 
modern vehicle. 

เทคโนโลยี 
มีการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมดานการเดินทางหลายรูปแบบ 
มีภาคเอกชนสรางแพลตฟอรมและแอพพลิเคช่ันท่ีมุ งเนนสรางความ
สะดวกสบายใหกับผูเดินทางมากข้ึน มีการใชยานพาหนะสมัยใหมท่ีเปน
มิตรตอส่ิงแวดลอมและสรางความสะดวกสบายไดมากข้ึน แตการ
เขาถึงยังกระจุกอยูเพียงผูมีรายไดสูง   
Modern technology has been applied to travel in many ways. 
Businesses have created applications to enhance convenience 
for passengers. New kinds of vehicle, which are eco-friendly 
and more convenient, have been introduced but they remain 
restricted to people on high incomes.  

SOCIETY ENVIRONMENT

TECHNOLOGY

คุณคา  
ผูคนในแตละวัยมีคานิยมท่ีแตกตางกัน เนื�องจากมีขอจํากัดทางสังคมท่ี
แตกตางกัน บางกลุมรูสึกวาการเดินทางเปนส่ิงท่ีไมสะดวกสบาย เสียเวลา 
และราคาแพง บางกลุมจะไมยึดติดกับวัตถุและการเปนเจาของ แตจะนึกถึง 
การทําเพื�อสวนรวมและคํานึงถึงส่ิงแวดลอม และเลือกท่ีจะใชการเดินทาง
แบบ MaaS หรือ co-sharing และระบบขนสงสาธารณะมากข้ึน 
Values differ between generations because of different social 
limitations. Some see traveling as inconvenient, time-consuming, 
and expensive. More people reject materialism and ownership 
and turn to sharing and sustainability, so choose MaaS or 
co-sharing and public transport.  

VALUES

ECONOMY

นโยบาย 

กฎหมาย ขอบังคับตางๆ มีการปรับแกไขและดําเนินการลาชา สงผลให
การพัฒนาระบบคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพใชเวลานานกวาปกติ และใน
บางคร้ังไมสนับสนุนใหเกิดการใชเทคโนโลยีดานการเดินทางรูปแบบใหม
ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
A delay in updating laws and regulations protracts the 
development of efficient transportation systems. Regulations 
sometimes do not support the use of new, eco-friendly 
technology.

POLICY



THE PINNACLE OF 
SMART MOBILITY 3

การเดินทางของประเทศมีความทันสมัย รวดเร็ว สะดวกสบาย ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี มีการพัฒนาระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานอัจฉริยะ และอุปกรณอัจฉริยะไดอยางเต็มรูปแบบ ผูคนมีความสุขในการเดินทาง
จากการเขาถึงรูปแบบการเดินทางท่ีเหมาะสมกับตนเอง (Personalization) และจากการใชระบบขนสง
สาธารณะหรือยานพาหนะท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ปลอดภัย สะดวก และเขาถึงไดกับคนทุกกลุม 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สงผลใหสังคมและเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาเติบโตอยางตอเนื�อง 
และเปนจุดหมายดานการเดินทางของนักทองเท่ียวท่ัวโลก 

Transport is modern, fast, and convenient and covers the whole country. Smart 
infrastructure and gadgets are fully developed. People enjoy personalized travel 
and eco-friendly, safe, convenient, and accessible public transport or vehicles. 
People have good quality of life and the country’s social and economic dimensions 
have consistently improved. Thailand is therefore a top destination for tourists 
from all over the world. 



สังคม 
ความเทาเทียมในสังคมสูง จากการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพื�อคน
ทุกกลุม ผูคนมีความรูความเขาใจดานดิจิทัลมากข้ึน กลายเปนสังคมท่ี
ขับเคลื�อนดวยเทคโนโลยี ประชาชนมีปจจัยพ้ืนฐานดานการครองชีพท่ี
ดีข้ึน ประเทศไทยเปนผูนําและเปนศูนยกลางดานการเดินทางของภูมิภาค
และเปนจุดหมายดานการเดินทางของนักทองเท่ียวท่ัวโลก
Social equality is high because of infrastructure development 
for all groups of people. People have greater digital literacy and 
society is more technology-driven. People have better living 
factors and the country has become a regional leader and 
transport hub and destination for tourists from all over the world.  

ส่ิงแวดลอม  
การออกแบบเมืองมีการบูรณาการผนวกเทคโนโลยีตางๆ เขาไปเพื�อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเดินทาง โดยการออกแบบยังคํานึงถึงอารยสถาปตย
เพื�อคนทุกกลุม รัฐบาลใหความสําคัญดานพลังงานสะอาดและเช้ือเพลิง
ทางเลือก ตระหนักถึง และมีมาตรการในการลดมลภาวะท่ีเกิดจากการ
เดินทาง เพื�อความยังยืนดานส่ิงแวดลอม
Urban design has integrated technologies to boost transport 
efficiency and implemented universal design for all groups. The 
government has prioritized clean and alternative energy, taking 
account of and measuring the reduction in pollution from 
transport for environmental sustainability.    

เศรษฐกิจ 
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานอัจฉริยะและการใชขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 
ชวยเรงใหภาครัฐและเอกชนมีการพัฒนาบริการและสินคาท่ีตรงตอ
ความตองการของผูเดินทางมากย่ิงข้ึนและมีการจัดการทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหเศรษฐกิจมีการเติบโต รัฐบาลสามารถนําทรัพยากรท่ี
เหลือไปลงทุนในภาคสวนอื�นได ทําใหเศรษฐกิจไทยเติบโตอยางตอเนื�อง
Smart infrastructure systems and Big Data help the government 
and business develop services and goods that better meet 
the needs of passengers. With efficient resource management, 
the economy has flourished because the government can 
invest resources in other sectors. 

SOCIETY ENVIRONMENT

เทคโนโลยี 
เทคโนโลยีดานอินเทอรเน็ตทุกสรรพส่ิง (Internet of Everything– IoE) 
มีการใชอยางแพรหลาย เนื�องจากอินเทอรเน็ตบนมือถือและอินเทอรเน็ต
บานมีความเร็วสูงและสามารถเขาถึงไดโดยท่ัวกัน มีการประยุกตใชเทคโนโลยี 
บล็อกเชน ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และปญญาประดิษฐ (AI) เพื�อชวย 
พัฒนาประสิทธิภาพของการเดินทาง ท้ังในดานความเร็ว ความตรงตอเวลา 
ความปลอดภัย และมีระบบ Smart Sensor & Monitoring เพื�อตรวจสอบ
และยับย้ังอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงมีการใชยานพาหนะขับเคลื�อนดวย
ไฟฟาหรือพลังงานสะอาด การใชยานพาหนะแบบไรคนขับ/โดรน หรือการ
ใชอุปกรณเคลื�อนท่ีสวนตัว (PMDs) เพื�อเพ่ิมความสะดวกในการเดินทาง   
Internet of Everything (IoE) has been widely used for its high 
speed and accessibility for mobiles and home internet. Blockchain 
technology, Big Data, and AI have been applied to develop 
traveling efficiency in terms of speed, punctuality, and safety. 
Smart sensors and monitoring systems are installed to prevent 
accidents. Electric or clean energy-driven vehicles, autonomous 
vehicles/drones, or PMDs make travel more convenient. 

TECHNOLOGY

คุณคา  
ผูคนมีความสุข มีความม่ันใจในการเดินทาง ไดรับความสะดวกสบายและ
ความปลอดภัยจากการเดินทาง เมืองไดรับการออกแบบจากความตองการ
ของภาคประชาชนจนเกิดเปนเมืองท่ีมีการเดินทางเพื�อทุกคนอยางแทจริง 
People enjoy travel and feel confident about it because they 
find it comfortable and safe. Cities have been designed for 
people’s needs to truly open transport to all.  

VALUES

ECONOMY

นโยบาย 

รัฐบาลดําเนินการพัฒนาระบบการเดินทางอัจฉริยะ (Smart Mobility) 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางย่ิงการปลดลอคกฎหมายท่ีลาหลัง 
ท่ีเปนอุปสรรคตอการนําเทคโนโลยีทางการเดินทางรูปแบบใหมๆ มาใชงาน 
ภาครัฐและเอกชนรวมกันพัฒนาระบบคมนาคมโดยเนนท่ีการเขาถึงได
และยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการพัฒนา ทําใหคาใชจายในการ
เดินทางสอดคลองตอรายไดของประชาชนทุกกลุม 
The government can efficiently develop Smart Mobility systems, 
especially by relaxing obsolete laws that hold back new transport 
technologies. The government and business jointly develop 
transport systems focusing on accessibility and people-centric 
goals, putting travel within the reach of people on all incomes.

POLICY



FREEDOM
FROM MOBILITY 4

การเดินทางของผูคนและส่ิงของถูกทดแทนดวยการสื�อสารออนไลนและโลกเสมือนจริง เทคโนโลยีอยางดิจิทัลทวิน การปรากฏตัว
ทางไกลเสมือนจริง (Telepresence) และการพิมพ 5 มิติ ทําใหผูคนสามารถทําทุกอยางไดจากท่ีบาน (Everything at Home) เชน 
การเรียน การทํางาน การไปโรงพยาบาล การขนสงสินคา การไปพิพิธภัณฑ การไปซ้ือของ เปนตน แตในขณะเดียวกันประเทศก็มีการ
พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานและการใชยานยนตแหงอนาคตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม รวมถึงเมืองไดรับการปรับใหสามารถเดินได 
(Walkable City) เพื�อรองรับการเดินทางท่ีสะดวกสบายและปลอดภัยสําหรับทุกคนโดยไมตองใชรถยนตสวนบุคคล ผูคนมีความสุข
และสบายใจท่ีจะเดินทาง การลดลงของเวลาเดินทาง สงผลใหผูคนสามารถนําเวลาไปใชในการใชชีวิตของตนเองในดานอื�น รวมถึง
ใชการเดินทางเพื�อเพ่ิมประสบการณท่ีมีคุณคาในชีวิตของตนเองและสังคมเปนหลัก  

Transport of people and goods is replaced by online communication and the virtual world. Technology like 
digital twins, telepresence, and 5-D printing enable people to do everything at home such as studying, 
working, medical treatment, sending goods, visiting museums, and shopping. The country has meanwhile 
developed infrastructure and introduced eco-friendly vehicles of the future. Cities are designed to be walkable 
to provide convenient and comfortable travel for all without personal cars. People enjoy traveling. Reduced 
travel time gives people more free time for activities such as leisure travel to gain valuable experiences for 
themselves and society.  



สังคม 
ผูคนสามารถทํากิจกรรมสวนใหญไดจากท่ีบาน รวมถึงการสงสินคาท่ี
ทําไดดวยเทคโนโลยีการพิมพข้ันสูง ทําใหลดการเดินทางไปมาก สงผล
ตอความสะดวกสบายของผูคน รวมถึงลดความหนาแนนและลดการ
ปลอยมลพิษของส่ิงแวดลอม สังคมเร่ิมตื�นตัวเรื�องปญหาระดับโลก 
เชน ปญหาดานมลพิษ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือการ
หมดไปของทรัพยากรธรรมชาติบางประเภท
People can do most of their activities at home and advanced 
printing technology, which replaces the transport of good, 
has further reduced traffic volume. This enhances people’s 
convenience and reduces crowding and pollution. Society is 
aware of world-scale problems such as pollution, climate 
change, and depletion of some natural resources. 

ส่ิงแวดลอม  
เมืองมีการปรับผังเมืองท่ีสอดรับกับเทคโนโลยีการเดินทางแบบไรคนขับ 
เมืองมีพ้ืนท่ีสีเขียวมากข้ึน ปญหามลพิษหรือ PM2.5 ลดลงอยางมากจาก
การเดินทางท่ีลดลง การเดินทางไปยังพ้ืนท่ีธรรมชาติสามารถทําไดภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 30 นาที การออกแบบการเดินทางคํานึงถึงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอม  
Town plans have been modified for autonomous driving. Green 
area has been expanded. Pollution problems and PM2.5 have 
been greatly reduced by the reduction in travel. Nature areas 
can be reached within 30 minutes. Mobility is designed based 
on environmental impacts.   

เศรษฐกิจ 
คาโดยสารไดรับการกํากับดูแลโดยภาครัฐใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม
สอดคลองกับรายไดเพื�อแบงเบาภาระในการเดินทางของผูคน เทคโนโลยี
ในการเดินทางใหมๆ ชวยพัฒนาอุตสาหกรรมใหมใหแกประเทศ เชน 
ยานยนตไรคนขับ การประกอบหรือซอมบํารุงโดรน เปนตน ความกาวหนา
ในการประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ สงผลใหประเทศเติบโตทางเศรษฐกิจ
Transport fares are regulated to be affordable. New kinds of 
transport technology drive new industries for the country such as 
autonomous vehicle technology, drone assembly or maintenance. 
New technology contributes to the country’s economic growth.

เทคโนโลยี 
มีการใชเทคโนโลยีอัจฉริยะและขอมูลขนาดใหญมาพัฒนาการเดินทาง
ในประเทศอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย รวดเร็ว มีการใชเทคโนโลยี 
ยานพาหนะสมัยใหม ท้ังรถยนตไฟฟา รถยนตขับเคลื�อนอัตโนมัติ โดรน 
และอุปกรณเคลื�อนท่ีสวนตัว (PMDs) มีการประยุกตใชการสื�อสาร
ออนไลน และโลกเสมือนจริง ผานเทคโนโลยีอยาง ดิจิทัลทวิน การ
ปรากฏตัวทางไกลเสมือนจริง (Telepresence) และการพิมพ 5 มิติ    
Smart technology and Big Data are used to develop domestic 
transportation to be efficient, safe, and fast. Modern-day 
vehicles such as EVs, autonomous cars, drones, and personal 
mobility devices (PMDs) are used. Online communication 
technology and virtual reality technology like digital twins, 
telepresence, and 5-D printing technology are applied.

SOCIETY ENVIRONMENT

TECHNOLOGY

คุณคา  
ทุกอยางในชีวิตสามารถทําไดจากท่ีบานแลว จึงทําใหทุกคนมีเวลาเหลือ
ในชีวิตตนเองไดมากข้ึน เพ่ิมประสบการณท่ีมีคุณคาใหกับชีวิตของ
ตนเองอยางแทจริง การเดินทางเกิดข้ึนเทาท่ีจําเปนโดยทุกคนมีความสุข
กับระบบการเดินทาง คานิยมความเปนเจาของลดลง ใชการเดินและ
ระบบขนสงสาธารณะเพ่ิมมากข้ึน
Everything in life can be done at home, so people have more free 
time to enjoy valuable experiences. Travel is only done as needed 
and people enjoy the transport system. Car ownership is valued 
less while walking and public transport become more popular. 

VALUES

ECONOMY

นโยบาย 

มีนโยบายสนับสนุนประชาชนและมีการปรับแกกฎหมายใหเกิดการเขาถึง
ยานพาหนะรูปแบบใหมท่ีสรางความสะดวกสบายตอผูใชงานและเปนมิตร
ตอส่ิงแวดลอมมากย่ิงข้ึน รวมถึงเทคโนโลยีการสื�อสารและดิจิทัลข้ันสูง 
รัฐบาลมีการคํานึงถึงการพัฒนาระบบขนสงมวลชนใหคนทุกกลุมเดินทาง
ไดอยางสะดวก มากกวานึกถึงแคความคุมคาในการลงทุน
Policy supports people and amends laws to give access to 
new kinds of convenient, eco-friendly vehicles including 
advanced communication and digital technologies. The 
government aims to develop convenient mass transport for 
all groups rather than considering only cost-effectiveness.

POLICY
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