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อุตสาหกรรมการให้บริการยานพาหนะผ่านทางแอปพลิเคชัน 
หรือ “Ride-hailing” ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คน โดยอาศัยความง่าย
และความสะดวก เพียงการสัมผัสหน้าจอสมาร์ทโฟนไม่กี่ครั้ง ก็
สามารถเรียกใช้บริการโดยสารรถยนต์ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดย Ride-
hailing ท าหน้าที่เป็นตัวกลางจับคู่ระหว่างผู้ขับขี่และผู้โดยสารผ่าน
แอปพลิเคชัน ที่สามารถตอบสนองพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไป ทั้ง
การเข้าถึงสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ต การเติบโตของสังคมเมือง 
ความเป็นดิจิทัล วิธีการท างานและแนวคิดใหม่ ๆ ที่เน้นความคล่องตัว
มากขึ้น โดยในปี 2561 มีคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองประมาณ 34.5 
ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 50 ของคนไทยทั้งประเทศ และในอีก 30 ปี
ข้างหน้า คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 73 ของคนไทยทั้งประเทศ โดย
ปัจจุบัน Ride-hailing มีมูลค่าตลาดสูงถึง 21,000 ล้านบาท

นอกจากความสะดวกสบายและความง่ายในการใช้บริการแล้ว 
Ride-hailing ยังเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยยกระดับระบบคมนาคมของ
ประเทศได้ โดยจากสถิติพบว่า จ านวนประชากรของโลกเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งการเติบโตของเมืองและระบบขนส่งสาธารณะไม่สามารถ
รองรับการขยายตัวได้ทัน ดังนั้น Ride-hailing จึงเป็นตัวเลือกที่
ผู้ใช้บริการสามารถใช้ควบคู่ไปกับระบบเดิมที่มีอยู่ และสามารถเป็น
รากฐานแห่งการพัฒนาเมืองในอนาคตได้

อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมนี้มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทั้งผู้ขับ
แท็ก ซ่ีเดิม สหกรณ์แท็กซ่ี ผู้ขับขี่ รถยนต์ส่วนบุคคล ผู้โดยสาร 
ประชาชน รวมถึงภาครัฐ ซ่ึงแต่ละส่วนย่อมมีประเด็นหรือมุมมองที่
แตกต่างกัน ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการศึกษาวิจัยถึงประโยชน์ 
ผลกระทบ และแนวทางกฎหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรม Ride-
hailing อย่างรอบด้าน งานวิจัยนี้จึงรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผ่านการค้นคว้า 
การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย การท าแบบสอบถามออนไลน์ และการ
สนทนากลุ่ม ของทั้งผู้ โดยสาร ผู้ขับขี่  ผู้ขับแท็กซ่ี ผู้ ให้บริการ
แพลตฟอร์ม ภาครัฐ และภาควิชาการ โดยตั้งเป้าหมายเพื่อหวัง
ผลประโยชน์สูงสุดของสังคมและประเทศในภาพรวม

ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนา Ride-hailing ให้ถูกกฎหมายจะเป็น
ประโยชน์ต่อทั้งประชาชนที่เป็นผู้โดยสาร ผู้ให้บริการรถยนต์โดยสาร
ผ่านแอปพลิเคชัน ตลอดจนสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม ส าหรับ
ผู้โดยสาร Ride-hailing ท าให้การเดินทางในชีวิตประจ าวันสะดวก
มากขึ้น เพิ่มความมั่นใจในการเดินทางด้วยมาตรการด้านความ
ปลอดภัยที่เป็นมาตรฐาน และสามารถเชื่อมต่อรูปแบบการเดินทาง
อื่น ๆ ได้อย่างสะดวกมากขึ้น ส าหรับ ผู้ขับขี่ Ride-hailing เป็นช่อง
ทางการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และลดภาระหนี้สิน  ด้านสังคม การ
มี Ride-hailing ท าให้ระบบคมนาคมถูกยกระดับขึ้น เป็นการเพิ่ม
ทางเลือกในการเดินทาง ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตจากการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสแก่ประชาชนในการเข้าถึง
บริการ ทั้งการเป็นผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ผ่านการเข้าถึงการระบบ
คมนาคมด้วยสมาร์ทโฟน

ด้านเศรษฐกิจ Ride-hailing สร้างประโยชน์ส่วนเพิ่มให้กับเศรษฐกิจ 
ทั้งจากรายได้โดยตรงที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ และรายได้ทางอ้อมที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานที่เกีย่วข้อง โดยรายได้เหล่านี้ได้กระจายไปสู่
อุตสาหกรรมหลักต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวม และภาค
การท่องเที่ยว ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มเป็นนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มเล็กมาก
ขึ้น การใช้ Ride-hailing จึงท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดอุปสรรคทั้งด้านภาษา และราคาค่า
โดยสารที่ไม่เป็นธรรม 

นอกจากการศึกษาวิจัย ยังมีการสนทนากลุ่มกับผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่จัดโดยศูนย์ให้ค าปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทาง
ธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC) ในประเด็นเกี่ยวกับ
กฎหมายและสิ่งที่ควรก าหนดให้ผู้ให้บริการ Ride-hailing มี ซ่ึงสรุป
เป็นข้อแนะน าได้ดังนี้ 

1) มาตรฐานความปลอดภัย ควรมีพนักงาน Call center ที่คอย
รับแจ้งปัญหาและช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โดย
แอปพลิเคชันสามารถรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ระบบเตือนภัย ระบบ
Real-time GPS รวมไปถึงระบบการยืนยันตัวตนของผู้ขับขี่ 

2) มาตรฐานผู้ขับขี่และมาตรฐานรถยนต์ ควรมีการตรวจสอบ
ประวัติและการอบรมผู้ขับขี่ และส าหรับรถยนต์ ประเภทและขนาด
ของเครื่องยนต์ไม่ควรเป็นประเด็นในการควบคุม ควรเปิดกว้างให้
รถยนต์หลายประเภทให้บริการ Ride-hailing ได้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลาย

3) มาตรฐานการบริการขั้นต่ า  ทั้ งการรองรับผู้ โดยสารที่
ครอบคลุม จ านวนผู้ขับขี่ในระบบที่เพียงพอ ความสามารถของแอป
พลิเคชันในการรองรับการใช้งานในวงกว้าง การช าระเงินและระบบ
ภาษาที่หลากหลาย 

4) มาตรฐานราคา ควรปล่อยให้การคิดราคาเป็นไปตามตลาด 
หรือ Dynamic Pricing โดยให้ตลาดหาจุดสมดุลระหว่างผู้โดยสาร
และผู้ขับขี่ จูงใจให้ผู้ขับขี่เข้าสู่ระบบเมื่อมีความต้องการใช้บริการมาก 
และลดค่าโดยสารลงเมื่อมีความต้องการใช้บริการน้อย

5) มาตรฐานบริษัท ควรให้จดทะเบียนเป็นบริษัทไทย มีทุนจด
ทะเบียนที่เพียงพอ เพื่อรองรับการด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยไม่
ส่งผลเสียให้กับผู้โดยสาร ผู้ขับขี่ และระบบคมนาคมโดยรวม

ทั้งนี้ Ride-hailing ถือว่าเป็นการเดินทางทางเลือกที่มีประโยชน์
ต่อระบบคมนาคมทั้งระบบ ทั้งช่วยในเรื่องของการเดินทางใน
ชีวิตประจ าวันของคนในประเทศ และช่วยให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้
สะดวกขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลดิจิทัลที่เก็บได้จากแอปพลิเคชันยัง
สามารถน ามาช่วยในการวางแผนแก้ไขปัญหาการจราจรและการวาง
ผังเมืองในอนาคต ซ่ึงปฏิเสธไม่ได้ว่า Ride-hailing จะเป็นตัวการ
ส าคัญที่ เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางระบบคมนาคมที่ช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมและเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ
ไทยในโลกยุคดิจิทัล

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
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บทน า และวิธีการศึกษาค้นคว้า1

การเกิดขึ้นของผู้ให้บริการ Ride-hailing ทั่วโลก เช่น Grab, Uber, Lyft, Go-Jek เป็นต้น โดยเฉพาะ Grab และ Uber ที่ได้ท าการควบ
รวมกิจการกันภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับเสียงตอบรับจากผู้โดยสารที่หลากหลาย ด้วยนวัตกรรมที่จับคู่ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ ท าให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มได้รับเสียงสนับสนุน เพราะความ
สะดวกสบายในการใช้บริการและประโยชน์อื่น ๆ ที่แพลตฟอร์มได้สร้างขึ้น ท าให้ผู้โดยสารมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้น

อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมนี้มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทั้งผู้ขับแท็กซ่ีเดิม สหกรณ์แท็กซ่ี ผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ผู้โดยสาร ประชาชน 
รวมถึงภาครัฐ ซ่ึงแต่ละภาคส่วนย่อมมีประเด็นหรือมุมมองที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อด าเนินการศึกษาวิจัยประโยชน์ ผลกระทบ และแนวทาง
กฎหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรม Ride-hailing ที่รอบด้าน งานศึกษานี้จึงรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) ผ่านการค้นคว้า การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย การท าแบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม โดยตั้งเป้าหมายเพื่อหวัง
ผลประโยชน์สูงสุดของสังคมและประเทศในภาพรวม

อุตสาหกรรมการให้บริการยานพาหนะผ่านทางแอปพลิเคชัน (“Ride-hailing”) เปลี่ยนวิถีชีวิตของ
ผู้คน โดยอาศัยความง่ายและความสะดวก เพียงการสัมผัสหน้าจอสมาร์ทโฟนไม่กี่ครั้ง ก็สามารถ
เรียกใช้บริการรถยนต์โดยสารได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยท าหน้าที่เป็นตัวกลางจับคู่ระหว่างผู้ขับขี่และ
ผู้ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย 
ผู้โดยสาร ผู้ขับแท็กซี่ ผู้ขับรถยนต์
ส่วนบุคคล ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม 
และสหกรณ์แท็กซี่

การท าแบบสอบถามออนไลน์
ผู้โดยสาร (400 คน)
ผู้ขับแท็กซี่ (399 คน)

ผู้ขับรถยนต์ส่วนบุคคล (1,156 คน)

การสนทนากลุ่ม 
ประกอบด้วย ผู้ โดยสาร ผู้ ขับรถ
แท็กซี่  ผู้ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล ผู้
ให้บริการแพลตฟอร์ม หน่วยงานรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง

การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
ข้ อ มู ล เ บื้ อ ง ต้ น  ก ร ณี ศึ ก ษ า 
ประโยชน์ ผลกระทบ ความจ าเป็น 
แนวทางการก ากับดูแล ตัวอย่าง
กฎหมายจากประเทศต่าง ๆ
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ภาพรวมของอุตสาหกรรม Ride-hailing2
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในแต่ละอุตสาหกรรม เป็นสิ่งที่

ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน และท า
ให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้าง
ความสะดวกสบาย รวมถึงช่วยแกป้ัญหาที่เกดิขึ้นในสังคม ซ่ึงที่เห็นได้
อย่างชัดเจนคือปัญหาการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ที่เกิดขึ้น
ทั่วโลก ทั้งด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านความปลอดภัยจาก
การใช้บริการ โดยปัจจุบันมีแอปพลิเคชัน Ride-hailing มาช่วยให้
ผู้โดยสารมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นรากฐานใน
การพัฒนาเร่ืองอื่น ๆ ที่เกี่ยวโยงกันในสังคม

Ride-hailing คืออะไร 
Ride-hailing คือ รูปแบบการให้บริการยานพาหนะร่วมเดิน

ทางผ่านแอปพลิเคชัน โดยท าหน้าที่จับคู่ระหว่างผู้มีรถยนต์ที่พร้อม
ให้บริการและผู้โดยสารที่ต้องการเดินทาง และคิดค่าบริการในฐานะ
ตัวกลาง โดย Ride-hailing แตกต่างจากรถแท็กซ่ีตรงที่ บริการ 
Ride-hailing ผู้โดยสารสามารถเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันได้
เท่านั้น ในขณะที่รถแท็กซ่ี ผู้โดยสารสามารถเรียกใช้บริการบนท้อง
ถนน (Street-hail) ผ่านการจองคิว หรือศูนย์ให้บริการ

จุดเร่ิมต้นของ Ride-hailing
UBER เป็นธุรกิจการให้บริการร่วมเดินทางผ่านแอปพลิเคชัน 

หรือ Ride-hailing ซ่ึงก่อตั้งขึ้นในปี 2552 เพื่อแก้ปัญหาความไม่
พอใจในการใช้บริการรถแทก็ซ่ีแบบเดิม และความไม่มีประสิทธิภาพ
ของระบบการเดินทางในเมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

การเกิดขึ้นของ Ride-hailing ท าให้คนที่ต้องการเดินทางภายใน
เมืองสามารถเข้าถึงการใช้บริการรถโดยสารได้ง่ายขึ้น ประกอบกับ
การเดินทางด้วยรถแท็กซ่ียังไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือมีปัญหา
ต่าง ๆ ท าให้การใช้บริการ UBER ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่าง
รวดเร็ว โดย UBER ได้ขยายการให้บริการไปหลายเมือง หลาย
ประเทศทั่วโลก

ตัวอย่างแพลตฟอร์ม Ride-hailing ในโลก

ให้บริการในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (SEA)

ให้บริการในประเทศสหรัฐอเมริกา
และอีกหลายประเทศทั่วโลก

ให้บริการในประเทศอินโดนีเซีย 
และหลายประเทศใน SEA เช่น 
เวียดนาม สิงคโปร์ 

ให้บริการในประเทศจีน

ให้บริการในประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ให้บริการในประเทศตะวันออก
กลาง 13 ประเทศให้บริการในประเทศอินเดีย

ให้บริการในยุโรป แอฟริกา 
และก าลังขยายสู่เอเชีย

ให้บริการในประเทศรัสเซีย
และประเทศใกล้เคยีง
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Ride-hailing ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA)
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มี

การขยายตัวของประชากรและสังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ซ่ึงถือเป็นตลาดที่
น่าสนใจและดึงดูดการลงทุน โดย UBER ผู้ให้บริการ Ride-hailing จาก
สหรัฐอเมริกาที่ต้องการขยายการให้บริการไปประเทศต่าง ๆ ได้ขยายเข้าสู่
ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งแรกในปี 2556 โดยเริ่มจากประเทศ
สิงคโปร์ และขยายไปประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค 

ในช่วงที่ UBER เข้ามาขยายตลาดในภูมิภาคนี้ Grab ผู้ให้บริการ 
Ride-hailing จากประเทศมาเลเซียก็ได้เข้ามาร่วมแข่งขันในอุตสาหกรรม
และขยายไปทั่วอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างรวดเร็วเช่นกัน นอกจากนั้นยัง
มี Go-Jek ที่ให้บริการในประเทศอินโดนีเซียและก าลังขยายไปสู่ประเทศ
อื่นในภูมิภาคอีกด้วย

Ride-hailing ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA)

Ride-hailing เป็นธุรกิจหน่ึงที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้คนและการขยายตัวของเมืองได้อย่างลงตัว เพราะเป็นทางเลือก
การเดินทางที่ไม่ต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่เพื่อรองรับ แต่เป็น
การใช้ประโยชน์จากรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีอยู่ และประโยชน์จาก
เทคโนโลยีผ่านทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

มูลค่าตลาดของ Ride-hailing ใน SEA (พันล้านเหรียญสหรัฐ)

2558 2561 2558 2561

จ านวนเท่ียว Ride-hailing ต่อวัน (เที่ยว)

1.5M

8M 15M

1Thaipublica
2Unlocking Cities: The impact of ridesharing in Southeast Asia and beyond, The Boston Consulting Group (BCG)

ข้อมูลจาก UOB Global Economic and Market Research

ข้อมูลจาก Google and Temasek

2.9
7.7

28

จ านวนผู้โดยสารรายวัน (คน)

2551 GDP VS 2561 GDP

8M
การเติบโตทางเศรษฐกิจ

ขนาดเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีขนาดใหญ่เป็น
อันดับ 10 ของโลกในปี 2551 มีการเติบโตอย่างรวดเร็วจนมีขนาดใหญ่เป็น
อันดับ 5 ของโลกในปี 2561 และคาดว่าจะขยับขึ้นเป็นอันดับ 4 ในปี 
2573 รองจากสหรัฐฯ จีน และสหภาพยุโรป โดย GDP ของทุกประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมูลค่ารวมกันประมาณ 2.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 
และคาดว่าจะขยายตัวถึง 4.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี 25731 ซ่ึงการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในหลายทศวรรษที่ผ่านมานี้ เป็นผลมาจากความ
สมบูรณ์และความพร้อมของทรพัยากร ต าแหน่งที่ตั้งภูมิศาสตร์ทีด่ี และการ
เพิ่มจ านวนขึ้นของแรงงานที่ได้รับการศึกษาสูงขึ้น 

การขยายตัวของสังคมเมือง
จากปี 2523 ถึงปี 2560 จ านวนประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 502 ส่งผลให้เกิดความแออัดและท าให้ความเป็นเมือง 
(Urbanization) ได้แพร่กระจายออกไปโดยรอบ ซ่ึงท าให้วิถีชีวิตของคน
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในเรื่องที่อยู่อาศัย การท างาน และการขนส่งคมนาคม 
รวมถึงหน้าตาของธุรกิจที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป เช่น การใช้เทคโนโลยีมาช่วย
อ านวยความสะดวกในการเดินทางหรือการสั่งอาหารออนไลน์ เป็นต้น 
นอกจากนี้ สังคมเมืองที่พัฒนาขึ้น ท าให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาด
ใหญ่สามารถกระจายออกนอกเมืองมากขึ้น ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความ
ท้าทายและโอกาสของธุรกิจในการน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบ
โจทย์วิถีการด าเนินชีวิตของคนในสังคมยุคใหม่

ประชากรของอาเซียนรวมกันมีจ านวน 630 
ล้านคน ส่งผลให้กลายเป็นตลาดที่ใหญ่เป็น
อันดับ 3 ของโลก

2551 GDP

2561 GDP
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ระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่รองรับกับการขยายตัวของเมือง

Digitalization
การเติบโตของแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มรูปแบบต่าง ๆ บน

สมาร์ทโฟนมาจากแนวโน้มการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
ประกอบกับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคนี้ที่ต้องการความสะดวกสบาย
และรวดเร็ว ท าให้มีผู้ประกอบการพัฒนาแอปพลิ เคชันหรือ
แพลตฟอร์มเพื่อตอบสนองการด าเนินชีวิตประจ าวันและไลฟ์สไตล์ใน
ด้านต่ า ง ๆ มากขึ้ น  โดยการที่ ผู้ คนสามารถท ากิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันได้ผ่านการใช้สมาร์ทโฟน เป็นการท าให้สังคมมีความ
เป็นดิจิทัลมากขึ้น และจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีผู้ให้บริการน าเสนอ
รูปแบบผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการใหม่ ๆ ที่เป็นการ disrupt ธุรกิจ
แบบเดิม และท าให้การใช้ชีวิตประจ าวันต้องพึ่งพาดิจิทัลมากขึ้น

6 ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรวมกันมากถึง

ข้อมูลจาก Google and Temasek 

ขนาดเศรษฐกิจที่เกี่ยวโยงกับ
อินเทอร์เน็ต (Internet 
Economy) ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เท่ากับ 

ระบบการขนส่งที่ดีจะสามารถยกระดับการเติบโตของเมืองนั้น ๆ ทั้งด้านคุณภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจได้ แต่ปัจจุบันอัตราการเติบโตของเมืองเพิ่มขึ้นเร็วกว่าการพัฒนาระบบ
ขนส่ง โดยจากการศึกษาของ BCG พบว่า ตั้งแต่ปี 2523 ประชากรในเอเชียตะวันออกมี
ความต้องการด้านการขนส่งเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า ซ่ึงในปัจจุบันระบบขนส่งสาธารณะยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสารและยังมีปัญหาอยู่มาก และจากข้อมูลกรมขนส่ง
ทางบก ประเทศไทย พบว่า ในปี 2561 มีปัญหาผู้โดยสารร้องเรียนผู้ขับขี่รถแท็กซ่ี 
จ านวน 48,223 เรื่อง หรือในประเทศมาเลเซียที่รัฐมนตรีเคยออกมากล่าวถึงพฤติกรรม
ของผู้ขับขี่รถแท็กซ่ีในประเทศว่าส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเท่ียว1

ด้วยเหตุผลดังกล่าว รถยนต์ส่วนบุคคลจึงได้รับความนิยมมากขึ้นในประเทศที่ระบบ
ขนส่งสาธารณะยังไม่ตอบโจทย์ ส่งผลให้การจราจรในเมืองเกิดความติดขัด และถึงแม้ว่า
ระบบขนส่งสาธารณะจะได้พัฒนาขึ้นแล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อจ านวนประชากรและ
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ดังนั้น Ride-hailing จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใน
ขณะที่ระบบรถขนส่งสาธารณะก าลังพัฒนาตัวเอง ซ่ึงสามารถกระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน
เพื่อพัฒนาบริการในระบบขนส่งที่มีอยู่ได้อีกด้วย

ๅ  ข้อมูลจากไทยรัฐ

72 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี 2561
และคาดการณ์ว่าจะทะล ุ240 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
ภายในปี 2568

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน
จากข้อมูลของ Google and Temasek พบว่าประชากรจาก 

6 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 
350 ล้านคน จากทั้งหมด 570 ล้านคน ซ่ึงเพิ่มขึ้นจาก 260 ล้านคน
ในปี 2558 นอกจากนี้ ยังพบว่ากว่าร้อยละ 90 ของชาวเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ

การให้บริการ Ride-hailing หรือการเรียกใช้บริการยานพาหนะ
ประเภทต่าง ๆ ผ่านทางแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น
บริการด้านการคมนาคม การขนส่งพัสดุหรืออาหาร หรือระบบการ
ช าระเงิน ระบบ E-payment ต่างก็มีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็วในปัจจุบัน  

350 ล้านคน
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สังคมผู้สูงอายุและบทบาทของคนพิการในสังคมสมยัใหม่

Ride-hailingกับ คนพิการท่ีบกพร่อง
ทางการได้ยิน (Deaf Driver)

การให้บริการ Ride-hailing โดยผู้ขับขี่
เป็นคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยิน เป็น
การช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันในการ
ประกอบอาชีพ ซ่ึงแอปพลิเคชันสามารถ
อ านวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่าง
ผู้โดยสารและผู้ขับขี่ที่บกพร่องทางการได้ยิน 
โดยการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้ไฟใน
การแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ จัดท าคู่มือ หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ช่วยบอกทางให้กับผู้ขับขี่ เป็นต้น

กรณีศึกษา: GrabAssist
บริการด้านการเดินทางที่สนับสนุนให้คนพิการและผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและพึ่งพาตัวเองได้

จากความร่วมมือของ บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จ ากัด กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่าย ได้มีการเปิดตัว GrabAssist 
เพื่อตอบสนองความต้องการการเดินทางของคนพิการและผู้สูงอายุ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน
นโยบายส่งเสริมคนพิการให้ใช้ชีวิตโดยพึ่งพาตนเองได้

กรณีศึกษา: 
โครงการ Break The Silence แกร็บใส่ใจกับทุก ๆ เสียง

บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ
สมาคมคนหูหนวกเห่งประเทศไทย เพื่อจัดต้ังโครงการ Break the silence เพื่อ
สร้างโอกาสให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในการประกอบอาชีพโดยการ
เข้าร่วมเป็นผู้ขับข่ี โดยมีการจัดอบรม พัฒนาคู่มือภาษามือส าหรับการสื่อสาร
เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถสื่อสารกับผู้ขับข่ีได้

เพื่อที่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะมีโอกาสในการหารายได้และเลี้ยงดู
ครอบครัวโดยการเข้าร่วมเป็นผู้ขับข่ี โดยเม่ือลงทะเบียนแล้ว ผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินจะได้รับการอบรมเพื่อให้บริการขับข่ี พร้อมรับสิทธิประโยชน์พิเศษ
ต่าง ๆ 

ปัจจุบันระบบขนส่งสาธารณะในหลายประเทศยังเป็นสิ่งที่ยากล าบากส าหรับคน
พิการและผู้สูงอายุในการด าเนนิชวีติประจ าวัน แต่ด้วยรูปแบบบริการของ Ride-hailing
จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการและผู้สูงอายุ สร้างความเท่าเทียม ท าให้คน
พิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เพียงแต่การเป็นผู้โดยสาร แต่รวมถึงบทบาทของการ
เป็นผู้ให้บริการ (ผู้ขับขี่) ด้วยเช่นกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาสังคมให้มีความมั่นคง 
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการยกระดับเศรษฐกิจที่เป็นผลมาจากการ
เปิดโอกาสให้กับคนพิการและผู้สูงอายุมีทางเลือกในการคมนาคมที่ดีขึ้น 

“แกร็บมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตและตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละวัน เราเช่ือว่า
ทุกคนควรมีสิทธิ์ในการเดินทางได้ด้วยความเท่าเทียม สะดวกและปลอดภัย”

ในการให้บริการ GrabAssist ผู้ขับข่ีจะต้องเข้ารับการอบรมภาคบังคับในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้โดยสารที่ต้องการช่วยเหลือ แต่ทั้งนี้ ผู้ขับข่ีจะเสียค่าคอมมิชชั่นในอัตราที่ต่ าลงกว่าปกติ เพื่อเป็นการ
ชดเชยกับเวลาในการเข้ารับอบรมและช่วยเหลือผู้โดยสาร 

จากรายงานของมหาวิทยาลัย Gallaudet University สถาบันส าหรับ
นักเรียนคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยิน มีการเก็บสถิติการเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์ของผู้บกพร่องทางการได้ยิน พบว่า

“ผู้ถือใบอนุญาตขับขี่ที่บกพร่องทางการได้ยินทั้งหมด 177 ราย 
ไม่เคย มีประวัติที่ข้องเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุแม้แต่รายเดียว”

ความเข้าใจผิดอันใหญ่หลวงของบุคคลทั่วไปที่มีต่อผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ว่าไม่มีความสามารถขับรถได้อย่างปลอดภัย แต่ในความเป็น
จริง จากการศึกษาพบว่า บุคคลเหล่านี้มีความสามารถในการขับขี่
เหมือนกับคนทั่วไปที่มีความสามารถทางการได้ยิน

เข้าสู่...สังคมผู้สูงอายุ

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยคาดว่าจ านวน
ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 2593 ท าให้ต้องมีการเตรียม
มาตรการรองรบัผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวติทีด่ี ทั้งสภาพร่างกาย
และจิตใจ และหนึ่งในสิ่งที่ต้องเตรียมรับมือ คือ “การจ้างงานผู้สูงอายุ”

ปัจจุบัน ผู้ให้บริการรถยนต์โดยสารผ่านแอปพลิเคชันจ านวนไม่น้อย
เป็นผู้เกษียณหรือใกล้เกษียณอายุการท างาน ซ่ึงแพลตฟอร์ม Ride-hailing
สามารถจัดสรรเวลาการท างานได้อย่างยืดหยุ่น ผู้ให้บริการสามารถหา
รายได้เสริมและลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวลงได้

“ปัจจุบันเกษียณอายุจากงาน
ประจ าแล้ว มีรายได้เพียงคนเดียว

เป็นเสาหลักครอบครัว มีบุตร
ก าลังเรียนหนังสือระดับ
มหาวิทยาลัย 1 คน”   
--ผู้ขับ GrabCar

“จากผลการส ารวจผู้ขับขี่ พบว่า
ของผู้ขับ GrabCar ไม่ได้ประกอบอาชีพอ่ืน 
ว่างงาน หรือ เกษียณ”

60%
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Gig Economy หมายถึง งานชั่วคราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา

สั้น ๆ และเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ไม่ยึดติดกับที่ใดที่หนึ่ง

การเติบโตของธุรกิจแพลตฟอร์ม ท าให้รูปแบบการท างาน

เปลี่ยนไป เกิดเป็นระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “Gig Economy”

ที่มีผู้ขับเคลื่อนคือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงอาชีพรับจ้างผ่าน

แพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เช่น ผู้ขับขี่รถ Grab, Uber, LINETaxi 

พนักงานส่งของ Lineman, Lalamove, Skootar เป็นต้น

รูปแบบอาชีพแบบ “Gig” เป็นการทลายกรอบข้อจ ากัดการ

ท างาน เช่น อายุ ระดับการศึกษา ภาษา เป็นต้น โดยอัตราการจ้าง

งานใน Gig Economy โตเร็วกว่าตลาดงานประจ าในปัจจุบัน 

เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลหยิบยื่นโอกาสให้ผู้คนท างานจากที่ใดก็ได้

ตลอดเวลาแค่มีอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน สอดคล้องกับแนวคิด

การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันที่มองว่าอาชีพฟรีแลนซ์ตอบโจทย์ในแง่

การบริหารเวลาให้เกิดประสิทธิภาพ ท าให้สามารถวางแผนการใช้

ชีวิตที่ต้องการพร้อมกับท างานไปด้วยได้อย่างราบรื่น โดยผลวิจัยของ

มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดยังชี้ว่า การท างานนอกออฟฟิศนั้นช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท างานถึง 13% เมื่อเทียบกับการท างานในออฟฟิศ

Gig Economy: โลกยุคใหม่ของคนท างาน 

ข้อมูลจาก Workforce insights report, PersolKelly 2018

43% ของคนในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิก เลือกที่จะท างานแบบคล่องตัว 
ปรับเปลี่ยนได้ มากกว่างานเต็มเวลา

Ride-hailng กับโอกาสที่เพิ่มขึ้น

Indonesian Association for Public Opinion Surveys 
(Persepi) ได้จัดท างานวิจัยใน 5 เมืองหลักของประเทศอินโดนีเชีย   
(จาการ์ตา บันดุง สุราบายา มากัสซาร์ และเมดาน ) ในช่วงเดือน
พฤศจิกายนถึงธนัวาคม ปี 2561 โดยมีประชากรกลุ่มเป้าหมายคือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องหลักของ Ride-hailing (Grab) ที่มีการใช้งานตลอด
ช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ซ่ึงได้แก่ GrabBike และ GrabCar โดยสุ่ม
ตัวอย่างสัมภาษณ์ตัวต่อตัว ได้ผลการวิจัย ดังนี้

- ประชากร 70.5 ล้านคนของอินโดนีเซีย หรือคิดเป็น
ร้อยละ 53 ของลูกจ้างทั้งหมด ท างานนอกระบบ โดยส่วนใหญ่
ท างานน้อยกว่า 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ และมีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่าค่าแรง
ขั้นต่ าระดับภูมิภาค เนื่องจากการท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

- GrabCar และ GrabBike ช่วยท าให้ประชากรกลุ่มนี้
สามารถใช้เทคโนโลยีที่มีได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพ สร้างอาชีพ
เสริม รวมถึงมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่มีรายได้มาก่อน
และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 40 ปี อีกทั้งยังสร้างประโยชน์ในด้านความ
ยืดหยุ่นในชั่วโมงการท างานและมีเวลาให้กับครอบครัวเพิ่มขึ้น ยิ่งไป
กว่านั้น บริการ Ride-hailing นี้ ยังสร้างมูลค่ากว่า 48.9 ล้านล้านรู
เปียห์ หรือ 1.1 แสนล้านบาท ให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
อินโดนีเซีย

Indonesia
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Ride-hailing ในประเทศ ASEAN

สิงคโปร์

อินโดนีเซีย

เมียนมาร์
กัมพูชา

เวียดนามมาเลเซีย

ฟิลิปปินส์

ยังไม่มีกฎหมายรองรับ

ปรับแก้ให้ถูกกฎหมายแล้ว

ไทย

ลาว

บรูไน

ประเทศไทยเป็น 1 ใน 3 ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รอการปรับแก้กฎหมายการให้บริการรถโดยสารส่วน
บุคคลสาธารณะ Ride-hailing โดยอีกทั้ง 7 ประเทศในภูมิภาคได้มีการปรับแก้กฎหมายให้รองรับแล้ว ซ่ึงมีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น 
ประเทศสิงคโปร์ ที่มีการก ากบัควบคุมดูแลโดย LTA (Land Transport Authority of Singapore) ได้ออกเกณฑ์การก ากับดูแลที่ส่งเสริม
การแข่งขันที่เท่าเทียมกันระหว่างรถแท็กซ่ีเดิมและรถยนต์ส่วนบุคคลที่ให้บริการ Ride-hailing ปกป้องผลประโยชน์ของผู้โดยสาร ซ่ึงมี
รายละเอียดในด้านต่าง ๆ ดังนี้

พฤติกรรมของผู้โดยสาร
ประชาชนสิงคโปร์ไม่นิยมซ้ือรถมาขับเนื่องจากนโยบายของ

รัฐบาลมีการควบคุมปริมาณรถในประเทศ ท าให้การซ้ือรถมีภาระ
และค่าใช้จ่ายสูง (ภาษี ประกันรถ ใบอนุญาตครอบครองรถยนต์ 
ค่าธรรมเนียม) อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประชาชนบางส่วนที่ใช้รถยนต์
ส่วนบุคคล เนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้งาน 

รายได้ของภาครัฐจากบริการขนส่งทางบก (ล้านเหรียญสหรัฐ)

Ride-hailing ในประเทศสิงค์โปร์

จ านวนรถแท็กซ่ีเปรียบเทียบกับรถยนต์ (คัน)

6,476
7,5237,090

45,000

20,000

ข้อมูลจาก Straits Times
รถแท็กซี่ รถยนต์ส่วนบุคคล

2558 2559 2560

2 ใน 3
ของการเดินทางในสิงคโปร์เกิดขึ้นผ่าน Ride-hailing
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รถยนต์ที่ให้บริการ Ride-hailing จ าเป็นต้อง
ติดสติกเกอร์ (Car Decal) เพื่อแสดงตัว 

ระบบการตรวจสอบสภาพรถและวิธีการ ยังคงใช้วิธีการเดียวกับ
รถส่วนบุคคลปกติ โดยความถี่ในการตรวจ อยู่ที่ระหว่าง 1-3 ปี 
ขึ้นอยู่กับอายุของรถ

1 2 3

Case Study : การก ากับดูแลของประเทศสิงค์โปร์ (Singapore Regulation)

ท าไมต้องสิงคโปร์
ในปี 2561 สิงคโปร์เป็นตลาด Ride-hailing ที่มีขนาดใหญ่อันดับที่ 2 รองจากอินโดนีเซีย และตามมาด้วยอันดับที่ 3 

คือประเทศไทย1 นอกจากนี้ยังเป็นอันดับ 1 ของ Smart City ในโลกจากการจัดอันดับโดย ABI research ในปี 2561 และ
เป็นอันดับ 2 รองจากซิลิคอนแวลลีย์ในการเป็นจุดหมายของศูนย์รวมนวัตกรรมที่จดัอันดับโดย Capgemini ในปี 2560 ซ่ึง
สิงคโปร์มีศูนย์กลางนวัตกรรม (Innovation Centres) รวมทั้งหมด 27 แห่ง

1ข้อมูลจาก Google and Temasek

จูงใจให้ เกิดการแข่งขัน
และการพัฒนานวัตกรรมท้ัง
ด้านมาตรฐานการให้บริการ 
ความปลอดภัย และค่าโดยสาร

การก ากับดูแลท่ีไม่เข้มงวดจนเกินไป 
(Light Touch Approach) – ด้วยหลัก
ท่ีว่ากลไกตลาดสามารถหาจุดสมดุลได้
ด้วยตัวเอง เพราะมีการแข่งขันกัน ท้ัง
แท็กซี่ และ Ride-hailing

ปัจจุบันมีการก ากับดูแล
เฉพาะส่วนผู้ขับข่ีและรถยนต์ 
ส่ วนกา รก า กับ ผู้ ใ ห้ บ ริก า ร 
Ride-hailing อยู่ระหว่างการ
ร่างและจะบังคับใช้ในปี 2563

แนวทางการก ากับ (Regulatory approach)

อัตราค่าโดยสาร

ผู้ขับขี่

แท็กซ่ีและผู้ให้บริการ Ride-hailing มีระบบการคิดค่าโดยสารเป็นของตัวเอง โดยควบคุมผ่านกลไกตลาด ทั้งเร่ืองจ านวนรถยนต์และ

จ านวนผู้โดยสาร ซ่ึงท าให้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและภาพรวมของอุตสาหกรรม Ride-hailing มีประสิทธิภาพ

ComfortRide คือการให้บริการ Ride-hailing ของ ComfortDelGro ซ่ึง ComfortDelGro มีการเรียกบนท้องถนน (Street-hail) ได้ด้วยผ่านการคิดค่าโดยสารแบบมิเตอร์
ERP (Electronic Road Pricing) คือระบบเก็บค่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ในเขตเมืองและทางด่วน โดยหักเงินจากบัตรเติมเงินที่ติดอยู่หน้ารถ

ข้อมูลจาก Singapore Economic Development Board

ผู้ขับขี่ต้องได้รับใบอนุญาตการขับรถ ส าหรับการขับรถส่วน
บุคคลรับจ้าง หรือ Driver's Vocational Licence (PDVL) เพิ่มเติม
จากใบอนุญาตขับรถแบบปกติ ซ่ึงประกอบด้วยการตรวจสอบทาง
การแพทย์และการฝึกอบรมเพิ่มเติม

ผู้ให้บริการต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดผู้โดยสาร ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธด้านราคา เงินจูงใจ หรือบริการเสริมที่สร้างมูล ค่าเพิ่ม
ต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการสามารถก าหนดราคาส าหรับการเดินทางได้อย่างอิสระ แต่อยู่ภายใต้เง่ือนไขว่าราคาดังกล่าวต้องแสดงให้กับ
ผู้โดยสารก่อนการตัดสินใจเดินทาง เพื่อให้ผู้โดยสารมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งราคาที่ก าหนดแบบ Dynamic Pricing นั้นจะสนับสนุนให้เกิด
การจับคู่กันระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาด โดยราคาจะสูงในช่วงที่มคีวามต้องการใช้บริการสูงและต่ าลงในช่วงที่มีความต้องการใช้บริการต่ า

รถยนต์

ค่าโดยสารข้ันต่ า

ค่าโดยสารพื้นฐาน

ค่าโดยสาร/กม.

ค่าโดยสาร/นาที

Dynamic Pricing

ค่าบริการอื่นๆ

JustGrab GoCar ComfortRide

ไม่มี

$2.50

$0.50

$0.16

มี (สูงสุด $100)

ERP,ระยะเวลา
รอเพิ่ม, จุดรับ-

ส่งเพิ่มเติม, 
ค่าบริการตาม
สถานที่พิเศษ

$6.00

$2.70

$0.70

ไม่มี

มี

ERP

$6.00

$2.80

$0.50

$0.15

มี

ERP, จุดรับ-
ส่งเพิ่มเติม

ข้อมูลจาก Singapore Land Transport Authority

ข้อมูลจาก Singapore Taxi Academy

ค่าโดยสารตามมิเตอร์ (ระยะทาง)

ค่าเรียกรถ

ส่วนเพิ่มในช่ัวโมงเร่งด่วน

ส่วนเพิ่มในช่วงกลางคืน

ส่วนเพิ่มในสถานท่ีเฉพาะ 
(สนามบิน หรือใจกลางเมือง)

ค่าบริการอื่นๆ

$3.2 - 3.9
ข้ึนอยู่กับประเภทรถ

$3.3 - 8

25% ของค่าโดยสาร

50% ของค่าโดยสาร

$2.0 - 5.0

ค่าตัดบัตรสุงสุด 10% 
และ $0.3 ในการจ่าย

ผ่าน e-wallet

เร่ิมต้น $3.9 

$3.3 - 6.5

25% ของค่าโดยสาร

50% ของค่าโดยสาร

$3.0 - 5.0

n/a
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จากข้อมูลที่กล่าวมา จะเห็นได้ถึงความส าคัญและโอกาสของ Ride-hailing ที่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมเมือง แก้ปัญหาการ
ขนส่งสาธารณะ สร้างทางเลือกในการเดินทาง และเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ซ่ึงประเทศในอาเซียนเกินครึ่งได้
เตรียมพร้อมส าหรับการออกกฎหมายเพื่อรองรับการให้บริการ Ride-hailing และน าบริการส่วนนี้เข้าเป็นหนึ่งในแผนของการพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะของประเทศ ซ่ึงถือเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงไปยังการพัฒนาด้านอื่น ๆ ต่อไป รวมทั้งเป็นการพัฒนาสังคมเมืองให้เข้าสู่ความเป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) มากยิ่งขึ้น

มองไปข้างหน้า: อนาคตของสังคมเมืองที่มี Ride-hailing ที่ถูกกฎหมาย

Ride-hailing

จ านวนประชากร
ท่ีเพ่ิมขึ้น

Urbanization
Smartphone 
Penetration

Internet 
Penetration

Gig EconomyDigitalization

ภาคครัวเรือน ภาครัฐบาลภาคธุรกิจ

Smart Mobility 
- ลดภาระของความเป็นเจ้าของยานพาหนะ 

(Ownership) ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย (ค่าผ่อนรถ ค่า
ประกัน) ความกังวล (รถหาย รถเสีย) และความไม่
สะดวก (หาที่จอดรถไม่ได้) มาสู่ความสะดวกสบายใน
การเข้าถึงบริการ (Usership)

- เปลี่ยนบทบาทขอผู้บริโภคไปเป็นส่วนหน่ึง
ของ ผู้ ให้บ ริ ก า ร ได้ คื อ ขยับ จ ากที่ เป็ น เพี ย ง 
Consumer ไปมีบทบาท Prosumer (การผลิตโดย
ผู้บริโภค) ได้ 

“Smart City คื อ รู ป แ บ บ ข อ ง
เมืองแห่งอนาคตที่เข้าไปแก้ไขปัญหา
สังคมเมือง โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัว
เชื่อมต่อความต้องการของประชาชน 
กับระบบงานบริการของทางภาครัฐ 
และภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด” Smart City

Smart 
People

Smart 
Environment

Smart 
Mobility

Smart 
Economy

Smart 
Governance

Smart 
Living
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อุตสาหกรรม Ride-hailing ในประเทศไทย 
ประโยชน์ และความส าคัญ

3
Ride-hailing ในประเทศไทย

Ride-hailing ในประเทศไทยริเริ่มในปี 2556 ด้วย Uber, Grab 

และ EasyTaxi ซ่ึง Uber เริ่มให้บริการด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลเพียง

อย่างเดียว ส่วน Grab และ EasyTaxi เริ่มให้บริการจากแท็กซ่ีเพียง

อย่างเดียว

ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน อุตสาหกรรม Ride-hailing ในไทย

มีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองสภาวะตลาดและ

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง

เศรษฐกิจประเทศไทย

การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในช่วงเวลา 10 ปี พบว่า
เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตขึ้น โดย GDP เติบโตขึ้นประมาณร้อย
ละ 3.25 ต่อปีจาก 7.7 ล้านล้านบาทในปี 2551 เป็น 10.2 ล้าน
ล้านบาทในปี 2560 ขณะที่รายได้ต่อหัวของประชากรก็เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.26 ต่อปีสอดคล้องกัน โดยเพิ่มจาก 12,197 บาทต่อ
เดือนในปี 2551 มาอยู่ที่ 18,618 บาทต่อเดือนในปี 25603 ถือ
ได้ว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ดีและประชาชนในภาพรวมก็มี
รายได้ดีขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1ข้อมูลจาก กรมขนส่งทางบก
2ข้อมูลจาก Google and Temasek
3ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

การสร้างตลาดโดย Uber, Grab และ EasyTaxi 
โดยการใช้โปรโมชันจูงใจทั้งผู้ขับและผู้โดยสารให้
เปลี่ยนวิธีการเดินทาง

2556 - 2557

2558 - Grab ริเริ่ม GrabCar (บริการเรียกรถส่วนบุคคล
ผ่านแอปฯ) 
- Ride-hailing ในประเทศไทย 220,000 เท่ียวต่อวัน

2559 EasyTaxi ถอนตัวจากประเทศไทย

- Uber ริเริ่ม UberTaxi 
- Grab ริเริ่ม JustGrab และ Uber ริเริ่มบริการ 
UberFlash ซ่ึงเป็นบริการที่ให้ผู้โดยสารเรียกรถ
ที่ใกล้ที่สุดไม่ว่าจะเป็นแท็กซ่ีหรือรถส่วนบุคคล
โดยใช้ราคาเหมา
- Uber ริ เริ่ม UberEats ซึ่งไม่ ได้ เป็นบริการ
ขนส่งแต่เป็นบริการส่งอาหาร 

2560

2561 - LINEMAN ริเริ่ม LINETAXI จากเดิมให้บริการแค่
ส่งอาหารและส่งพัสดุ
- Grab ริเริ่ม GrabFood
- Grab และ Uber มีการควบรวมในภูมิภาค ASEAN
- Ride-hailing ในประเทศไทย 390,000 เท่ียวต่อวัน 

กระทรวงคมนาคมเร่ิมกระบวนการทาง
กฎหมายเพื่อให้ Ride-hailing เป็น
อุตสาหกรรมที่ถูกกฎหมาย

2562

การเติบโตของ Ride-hailing ในประเทศไทย
ปัจจุบันกรุงเทพฯ ก าลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานด้านคมนาคมจ านวนมาก ดังนั้นการมี Ride-hailing ภายใต้
กฎหมายก ากับดูแล จะท าให้รถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพฯ จ านวน
กว่า 4.7 ล้านคัน1 สามารถเป็นอีกหน่ึงทางเลือกที่จะช่วยอ านวย
ความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ อีกทั้ง
เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการเพิ่มรายได้ให้ประชาชน เพิ่มความ
ปลอดภัยในการใช้รถบนท้องถนนด้วยนโยบายของแต่ละผู้ให้บริการ 
Ride-hailing และการควบคุมจากภาครัฐ

จ านวนผู้โดยสารต่อเดือน (คน)

590,000

59,000
105,000 

2558
2561

2568

11,000,000

1,700,000
2,400,000 

2558
2561

2568

จ านวนผู้ขับขี่ต่อเดือน (คน)

อุตสาหกรรม Ride-hailing เติบโตทั้งจ านวนผู้ขับขี่และ
ผู้โดยสาร ในปี 2561 มูลค่าตลาดของ Ride-hailing ในประเทศไทย
เท่ากับ 21,000 ล้านบาท2 คิดเป็นร้อยละ 6 ของ GDP ภาคขนส่ง
ทางบกไทย และมีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมขนส่งทางบกไทยจะ
เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 3-5 ต่อปี ท าใหใ้นปี 2568 มูลค่าตลาดจะ
เพิ่มสูงถึง 120,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20-25 ของ GDP ภาค
ขนส่งทางบกไทย แสดงให้เห็นว่า Ride-hailing จะมีบทบาทมากขึ้น
ในการเป็นส่วนเสริมของระบบคมนาคม ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งส่วนหลักใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะภาคการท่องเท่ียว
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ของคนวัยท างานเป็นคนท างาน
อิสระหรือ Gig worker โดย 1 ใน 
3 เป็นฟรีแลนซ์เต็มตัว ที่เหลือเป็น
พนักงานประจ าที่รับงานอิสระ
ข้อมูลจาก ผลส ารวจของศูนย์วิจัย
เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์

30%

Gig Economy ในประเทศไทย
Gig Economy ในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เห็นได้จากการเปิดตัวเว็บไซต์หางานส าหรับชาวฟรีแลนซ์ หรือ 
แพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ที่เสนอรูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ 
แก่ผู้บริโภค โดย Gig worker เป็นอาชีพที่เปิดโอกาสให้คนทุก
ระดับรายได้สามารถท างานได้อย่างเปิดกว้าง ท าให้ Gig worker 
ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตขึ้น โดยมีทั้งคนที่ยึดเป็นอาชีพ
หลักและคนที่ท าเป็นอาชีพเสริม

ประเทศไทยมีการขยายตัวเข้าสู่ความเป็นเมืองมากขึ้น ท าให้วิถี
การด าเนินชีวิตและความต้องการของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึง
การสร้างโมเดลใหม่ ๆ ที่ตั้งอยู่บนฐานของความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

สังคมเมืองในประเทศไทย

อีก 30 ปี ข้างหน้าประชากรในประเทศไทย

73%
ปี 2561 ประเทศไทยมีประชากรอาศัยอยู่ในเมืองประมาณร้อย

ละ 50 และมีการคาดการณ์ว่าอีก 30 ปีข้างหน้าประเทศไทยมี
แนวโน้มเป็นสังคมเมืองมากขึ้น โดยมีสัดส่วนคนเมืองเพิ่มขึ้นเป็นร้อย
ละ 73 ของประชากรทั้งประเทศ ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนมีความเป็น
เมืองมากขึ้น การด าเนินชีวิตประจ าวันเป็นการเชื่อมต่อกันระหว่าง
คน เมือง และระบบนิเวศนวัตกรรม ทั้งการท างาน การใช้จ่าย อีกทั้ง
ให้ความส าคัญกับอิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้น รวมทั้งเกิดรูปแบบ
พฤติกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นลักษณะเฉพาะของคนเมืองขึ้นอีกด้วย

การขยายตัวของสังคมเมืองท าให้สาธารณูปโภคพื้นฐานได้รับการ
พัฒนาทั้งในด้านประสิทธิภาพและความทั่วถงึ ประกอบกับเทคโนโลยี
ที่เข้ามามีบทบาทส าคัญในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจ 
ท าให้มีผลผลิต (Productivity) ที่ดี ประชากรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
รายได้ต่อหัวสูงขึ้น 

ระบบขนส่งสาธารณะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญที่ต้องได้รับ

การพัฒนาตามความต้องการที่เปลี่ยนไป ดังนั้นการมี Ride-hailing 

เป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมระบบคมนาคมของคนเมืองและช่วย

แก้ปัญหาความไม่พร้อมของระบบคมนาคมขนส่งได้

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน
จากผลการส ารวจโดย We Are Social และ Hootsuite เผยว่า 

สถานการณ์ปัจจุบัน (ปี 2562) คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ต จ านวน 57 
ล้านคน จากทั้งหมด 69.24 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 82.32 โดย
จ านวนนี้ ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านทางมือถือเป็นประจ ามากถึงร้อยละ 
92 หรือคิดเป็นจ านวน 55 ล้านคน

92%
ใช้ผ่านโทรศัพท์เป็นหลัก

8%
ใช้ผ่านอุปกรณ์อื่น

82%
เข้าถึงอินเทอร์เน็ต

ประชากรไทยปี 2562 เท่ากับ 

69.24 ล้านคน

ข้อมูลจาก การส ารวจโดย We Are Social และ Hootsuite

“เทคโนโลยีและธุรกิจ Ride-Hailing จะช่วยพัฒนาระบบ
คมนาคม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการด าเนินธุรกิจและชีวิตของ
ประชากร เพื่อให้สังคมเมืองก้าวเข้าสู่ค าว่า Smart City ได้อย่าง
เต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น”

จะกลายเป็นคนเมือง

ข้อมูลจาก appannie (จ านวนยอดดาวน์โหลดต่อปีของแอปฯ ผู้ขับ Grab, 
Uber, LaLaMove (LINEMAN)) และข้อมูลสถิติกรมขนส่งทางบก

สถิติยอดดาวน์โหลดแอปฯ ผู้ขับ Ride-hailing ขนส่งผู้โดยสาร 
ส่งอาหารและส่งของ เปรียบเทียบกับสถิติจ านวนรถแท็กซี่

จดทะเบียนสะสมในกรุงเทพฯ 

จ านวนยอดดาวนโ์หลดแอปฯ ผู้ขับ Ride-hailing ต่อปี
จ านวนรถแทก็ซ่ีจดทะเบียนสะสมในกรุงเทพฯ

จ านวนรถแท็กซ่ีจดทะเบียนสะสมในกรุงเทพฯ ก าลัง

ชะลอตัว ในขณะที่จ านวนยอดดาวน์โหลดแอปฯ ผู้ขับ

ของบริษัท Ride-hailing ก าลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดย

ในปี 2562 จ านวนยอดดาวน์โหลดแอปฯ สูงกว่ายอด

สะสม 4-5 เท่าของแท็กซ่ี แสดงให้เห็นอัตราการเติบโต

ของงานในรูปแบบ Gig Economy ที่ก าลังเติบโตอย่าง

รวดเร็วเนื่องจากอุตสาหกรรม Ride-hailing
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ปัจจัยความส าเร็จของผู้ให้บริการ Ride-hailing

1) ความปลอดภัย มีการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบความ
ปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอส าหรับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ผ่านการอัป
เดตแอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ

2) ความโปร่งใส มีระบบแสดงราคาและสถานที่ให้กับผู้ขับขี่
และผู้โดยสารรับรู้ก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาค่า
โดยสาร

3) ราคาที่เป็นไปตามตลาด ราคาค่าโดยสารจะถูกปรับตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการใน ณ เวลานั้น ๆ โดยราคาจะสะท้อนถงึ
ความเต็มใจที่จะจ่ายของผู้โดยสารและความเต็มใจในการท างานของ
ผู้ขับขี่

4) บริการ มีการพัฒนารูปแบบการบริการใหม่ ๆ อยู่เสมอ
เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและท าให้เกิดความ
จงรักภักดี (Loyalty) ในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ

5) การลงทุนด้านการตลาด การลงทุนที่มากจะช่วยให้
พฤติกรรมของผู้บริโภคปรับเปลี่ยนมาใช้บริการมากขึ้น ทั้งผู้ขับขี่และ
ผู้โดยสาร

ค่า
โดย
สาร

ขับรถ
หวาด 
เสียว

ไม่ส่ง
ตาม
ที่ตก
ลงกัน

ปฏิเสธ
ผู้โดยสาร

38.8%
12.4% 10.2%

7.1%
6.5%

5 อันดับสูงสุดของปัญหาร้องเรียนในบริการแท็กซี่

กิริยา
ไม่

สุภาพ

ข้อมูลจาก สถิติการรับเรื่องร้องเรียนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ผ่านศูนย์
คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ ปี 2018 จากผู้ร้องเรียนทั้งหมด 55,729 ราย

จ านวนผู้เสียชีวิตบนท้องถนนในกรุงเทพมหานคร (คน)

ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

นอกจากนี้ อีกปัญหาหลักของการเดินทางบนท้องถนน คือ
อุบัติเหตุที่เป็นสาเหตุให้ประชาชนเสียชีวิต โดยประเทศไทยมีอัตรา
การเสียชีวิตบนท้องถนนสูงเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศ
ลิเบีย โดยภาครัฐได้มีการพยายามปรับนโยบายและกฎหมาย เช่น 
กฎหมายว่าด้วยเข็มขัดนิรภัย การสวมหมวกนิรภัย การจ ากัด
ความเร็ว เมาแล้วไม่ขับ เป็นต้น รวมถึงมีการท างานร่วมกันกับ
ภาคเอกชน เช่น โครงการรณรงค์ "ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม ร่วมรับผิดชอบ
สังคม" เพื่อลดอัตราผู้เสียชีวิตบนท้องถนนมาเป็นเวลาหลายปี

จากปัญหาร้องเรียนข้างต้นจะเห็นได้ว่า Ride-hailing สามารถลด
ปัญหาเหล่านี้ลงได้ โดยเฉพาะปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสาร เนื่องจาก 
ไม่ใช่การโบกเรียกตามท้องถนนตามปกติ แต่เป็นการตกลงกัน
ล่วงหน้าระหว่างผู้โดยสารและผู้ขับผ่านแอปพลิเคชัน โดยก าหนด
ราคาและสถานที่ชัดเจน มีระบบการติดตามตลอดการเดินทาง 
รวมทั้งมีระบบให้คะแนน ซ่ึงสามารถช่วยให้คนขับมพีฤติกรรมการขับ
ขี่รวมทั้งกิริยาที่ดีขึ้น 

ผลของ Ride-hailing จากการศึกษา 150 เมืองในสหรัฐฯ

-16.6% อัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนที่ลดลง

-51.3% อัตราการจับกุมผู้ขับขี่ที่เมาแล้วขับ

ข้อมูลจาก รายงานการศึกษาด้านความปลอดภัยของธุรกิจ Ride-hailing

9,832 9,639
10,557 10,559 10,504

ปัญหาขนส่งสาธารณะในประเทศไทย
การที่ประเทศไทยมีจ านวนประชากรเพิ่มขึ้น และสังคมเข้าสู่

ความเป็นเมืองมากขึ้น ท าให้โครงสร้างพื้นฐานที่ดีเป็นสิ่งจ าเป็น 
โดยเฉพาะระบบคมนาคมที่ต้องรองรับการเดินทางของผู้คนจ านวน
มากในแต่ละวัน แต่ในบริบทของประเทศไทยที่อยู่ในช่วงก าลัง
พัฒนา ท าให้การขนส่งสาธารณะที่มียังไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
อีกทั้งระบบที่มีอยู่แต่เดิมยังคงมีปัญหาที่เป็นประเด็นถกเถียงใน
สังคม โดยเฉพาะปัญหาการใช้บริการรถแท็กซี่ที่ได้รับการร้องเรียน
จากผู้โดยสาร เช่น การปฏิเสธรับผู้โดยสาร การไม่คิดค่าโดยสาร
ตามมิเตอร์ เป็นต้น
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ผู้ให้บริการ Ride-hailing ในประเทศไทย
ในปัจจุบัน ภาคขนส่งและการคมนาคมในกรุงเทพฯ ก าลังอยู่ระหว่างการพัฒนาจ านวนมาก ระบบ Ride-hailing จึงมีส่วนที่จะ

ยกระดับการเดินทาง ช่วยพาประชาชนไปยังจุดหมายปลายทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ส าหรับผู้ให้บริการ Ride-hailing ในประเทศไทย มี
รายหลัก ๆ อยู่ดังนี้

● 1 ใน 3 ของผู้โดยสาร เป็นนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ปี 2560 - 2562 ได้รองรับนักท่องเที่ยวกว่า 5 
ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลี และอินโดนีเชีย

● สัดส่วนผู้ถือหุ้น Grab Thailand : 75% เป็นสัญชาติไทย โดยมีกลุ่มเซ็นทรัล เป็นนักลงทุนใหญ่ 
● รูปแบบรถให้บริการ : รถยนต์ทั่วไป 4 ล้อ (GrabCar),  รถแท็กซ่ี (GrabTaxi), บริการสั่งอาหาร 

(GrabFood), บริการจ่ายเงินออนไลน์ (E-wallet), บริการส่งของ (GrabExpress)
● จ านวนจังหวัดที่ให้บริการ : 18 จังหวัด  
● ราคา : ระบบ Dynamic Pricing 

Grab Car ราคาเร่ิมต้น 30 บาท (ราคาต่อกม. 9 บาท) 
Grab Taxi ราคาตามมิเตอร์ + ค่าเรียกเร่ิมต้น 20 บาท

● Platform การเรียก : แอปพลิเคชัน
- ยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในประเทศไทย (Ride-hailing และ Food delivery)

จากผู้โดยสาร : 10 ล้านครั้ง จากผู้ขับขี่ : 1.2 ล้านครั้ง 
ที่มา เพลย์สโตร์และแอปสโตร์ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562, www.appanie.com)

● เจ้าของ : นครชัยแอร์ (ท าธุรกิจแบบเชา่ซ้ือ)
● รูปแบบรถให้บริการ : Taxi จากนครชัยแอร์ (Toyota Prius) 
● จ านวนจังหวัดที่ให้บริการ : 2 (กรุงเทพฯ, เชียงใหม่)
● ราคา : มิเตอร์เริ่มต้น 35 บาท + ค่าบริการเรียกรถผ่านแอป

พลิเคชัน และ Call Center 40 บาท 
(ยกเว้นโบกเรียก) 

● Platform การเรียก : Call Center และ Line@

● สัดส่วนผู้ถือหุ้น LINE Thailand :  50.02% เป็นสัญชาติไทย  
(บริษัทแม่จากประเทศเกาหลีใต้)

● รูปแบบรถให้บริการ : รถแท็กซ่ี (LINE TAXI), บริการสั่งอาหาร 
(Food Delivery) และพัสดุ (LINEMAN Postal)

● จ านวนจังหวัดที่ให้บริการ : 1 (กรุงเทพฯ)
● ราคา : ราคาตามมิเตอร์ + ค่าบริการเรียกรถ 20 บาท
● Platform การเรียก : แอปพลิเคชัน
● ยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในประเทศไทย (Ride-hailing และ 

Food delivery)
จากผู้โดยสาร : 5.4 ล้านครั้ง
จากผู้ขับขี่ : 77,000 ครั้ง 

ที่มา เพลย์สโตร์และแอปสโตร์ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562, www.appanie.com)

● เจ้าของ : บริษัท สมาร์ทแท็กซ่ี จ ากัด (เป็นบริษัทหนึ่งที่เข้าร่วม
โครงการ Taxi OK)

● รูปแบบรถให้บริการ : Taxi ทั่วไป
● จ านวนจังหวัดที่ให้บริการ : 1 (กรุงเทพฯ)
● ราคา : มิเตอร์เร่ิมต้น 35 บาท + ค่าบริการเรียกรถผ่าน Call 

Center 20 บาท หรือผ่านแอปพลิเคชัน 25 บาท
● Platform การเรียก : Call Center และแอปพลิเคชัน

ผู้ให้บริการตัวกลางการจัดหารถแท็กซี่ในประเทศไทย
นอกจากแอปพลิเคชันเรียกรถยนต์ส่วนตัวแล้ว ยังมีผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเรียกรถแทก็ซ่ีอื่น ๆ  เช่น

● เจ้าของ : บริษัท แท็กซ่ี โอเค จ ากัด
● รูปแบบรถให้บริการ : Taxi ทั่วไป
● จ านวนจังหวัดที่ให้บริการ : 1 (กรุงเทพฯ)
● ราคา : มิเตอร์เริ่มต้น 35 บาท + ค่าบริการเรียกรถผ่านแอป

พลิเคชัน 20 บาท
● Platform การเรียก : แอปพลิเคชัน
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“เจ้าตลาดใหญ่ ๆ ก าลังแข่งกันท าราคาให้ต่ า เพื่อที่จะได้มี
ผู้ใช้งานในระบบเยอะ ๆ และอาจจะท าให้ในอนาคตธุรกิจแท็กซ่ีไม่
สามารถไปต่อได้ และจะเป็นการผูกขาดระบบการเดินทางแบบนี้
ได”้

“Ride-hailing นี่จะมา disrupt แท็กซ่ีปกติ ซึ่งเป็นอาชีพของ
คนไทย เคยเป็นอาชีพที่มีเกียรติ สามารถหาเล้ียงชีพได้มาก่อน แต่ 
ณ ตอนนี้ใคร ๆ ก็มองแท็กซ่ีแย่ แล้วก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ
เลย” 

— ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแท็กซ่ี
ผ่าน TaxiOK

ความคิดเห็นจากผู้ให้บริการตัวกลางการจัดหารถแท็กซี่ และสหกรณ์แท็กซี่
*ผลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้บริการตัวกลางการจัดหารถแท็กซ่ี จ านวน 2 ราย และสหกรณ์แท็กซ่ี ท าให้ได้มุมมองที่น่าสนใจ และหลากหลาย
ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้

“ระบบ TaxiOK มีทั้งหมด 5 ส่วน ซ่ึงท าขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาหลัก 5 อย่าง ได้แก่

1. ปัญหาการโดนท าร้ายบนแท็กซี่ ในอดีตไม่สามารถติดตามช่วยเหลือได้ทันเวลา ดังนั้นตอนนี้จึงมีปุ่ม SOS บนแท็กซี่ ซึ่งระบบจะแจ้งเตือน

หลังกดปุ่มไปยังกรมขนส่งแล้วส่งต่อไปสถานีต ารวจทันที

2. ปัญหาที่แท็กซี่ขับรถอ้อม หรือพาออกนอกเส้นทาง จึงมีระบบ GPS เข้ามาแก้ไข

3. ปัญหาเรื่องผู้ขับขี่รถ อาจจะไม่ใช่คนเดียวกับคนที่ลงทะเบียนแท็กซ่ี ดังนั้นจึงมีเครื่องรูดใบขับขี่ประจ าตัวแท็กซ่ี โดยผู้ขับจะต้องยืนยัน

ตัวตนโดยสแกนบัตรประจ าตัวก่อน

4. ปัญหาการไม่มีหลักฐานหลังเกิดเหตุต่าง ๆ ไม่สามารถทราบได้ว่าใครเป็นผู้กระท าผิดตัวจริง ดังนั้นจึงมีกล้องถ่ายภาพติดหน้ารถ โดยจะ

เร่ิมบันทึกภาพตั้งแต่กดเริ่มมิเตอร์ ไปจนถึงกดหยุดมิเตอร์

5. ปัญหาการไม่รู้จุดหมายของลูกค้าที่ไม่สอดคล้องกับความสะดวกและความพอใจของแท็กซ่ี ท าให้เกิดการปฏิเสธผู้โดยสาร ดังนั้นจึงมีแอป

พลิเคชันเรียกแท็กซ่ีได้

ซ่ึง 4 ส่วนแรกนั้นนับว่าประสบความส าเร็จ แต่ส่วนสุดท้ายที่เป็นแอปพลิเคชันนั้นยังไม่ส าเร็จ เพราะไม่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ผู้ใช้งานได้รับรู้

รัฐบาลไม่จริงจังกับโครงการ TaxiOK ซ้ือระบบแอปพลิเคชันมา แต่ไม่ให้งบพัฒนาต่อ ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จ ถ้าภาครัฐ + กรมขนส่ง

ทางบก เข้ามาร่วมช่วยพัฒนาก็จะท าให้สามารถแข่งขันในวันหน้าได้” 
“ยินดีที่มี GrabTaxi ปัจจุบันมีรถ 30,000 คันวิ่งกับ GrabTaxi รู้สึกเห็นด้วยกับการให้เรียก Taxi ผ่านแอปได้ เพราะเป็นการเพิ่มช่อง

ทางการขายอีกทาง”
“ชอบ GrabTaxi แต่ไม่ชอบ GrabCar เพราะเป็นรถบ้านผิดกฎหมาย มาแย่งงานแท็กซ่ี ทั้งที่แท็กซ่ีท าถูกกฎหมายมาตลอด แต่หากใน

อนาคต ถ้ารัฐบาลออกกกฎหมายว่าป้ายด าถูกกฎหมาย ก็จะยอมรับ”
— สหกรณ์แท็กซ่ี

“แต่เดิมเรามีแอปของเรานะ แต่ว่าเราขาดประสบการณ์ทั้ง
เรื่องของการพัฒนาแอป และบริหารคน การลงทุนของเราก็ไม่
ต่อเนื่อง สุดท้ายกลายเป็นล้าสมัย เลยไปเข้าร่วมกับ Grab ดีกว่า 
เพราะต้องยอมรับเลยว่าความเสถียรเค้าดีกว่าเรา”

— ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียก
รถแท็กซ่ี + สหกรณ์แท็กซ่ี

ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแท็กซ่ี
ผ่าน TaxiOK

สหกรณ์แท็กซี่

ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ
แท็กซี่+สหกรณ์แท็กซี่

บริษัทที่ให้บริการเช่าซ้ือรถแท็กซ่ี มีมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับ Ride-hailing โดยบางบริษัทไม่เห็นด้วยกับ Ride-hailing ในขณะที่บาง
บริษัทสนับสนุนให้ผู้ขับแท็กซ่ีเข้าร่วมแพลตฟอร์ม Ride-hailing เนื่องจากแพลตฟอร์มสามารถเป็นตัวช่วยให้ผู้ขับแท็กซ่ีสามารถหาผู้โดยสาร
ได้มากขึ้น สร้างรายได้ได้เพิ่มขึ้น และสามารถจ่ายค่าเช่าหรือผ่อนรถแท็กซ่ีได้มากขึ้น นอกจากนี้ สหกรณ์แท็กซ่ีหลายแห่งมีผู้ขับแท็กซ่ีที่ให้บริการ
ในแอปพลิเคชันจ านวนมากเนื่องจากการเข้าร่วมในแพลตฟอร์ม Ride-hailing ท าให้ผู้ขับมีรายได้มากขึ้นและมีความคุ้มค่ามากกว่าการลงทุน
ติดตามตามระบบ TaxiOK อย่างไรก็ตาม ยังมีความกังวลถึงแนวทางการก ากับการเรียกรถยนต์โดยสารผ่านแอปพลิเคชันข้างหน้าว่าจะเป็นไปใน
ทิศทางใด
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ภาพในอนาคตที่สามารถไปถึงได้
ผ่าน Ride-hailing 

สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน
ปัญหาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ฝังรากลึก

เมืองที่ท้องถนนมีความแออัด
อันดับ 8 ของโลก

ยานพาหนะในกรุงเทพ
10.6 ล้านคัน

อัตราการเสียชีวิต
บนท้องถนนสูงเป็น
อันดับ 2 ของโลก

8.6% ของคนไทย
อยู่ใต้เส้นแบ่งระดับความ

ยากจน

หนี้ครัวเรือน
130,000 บาท/ครัวเรือน

ประเทศไทยมีความเหลือ่ม
ล้ าทางเศรษฐกิจอันดับ 1 

ของโลก

คิดเป็นสัดส่วน
20% ของ GDP

นักท่องเที่ยวกงัวลในเร่ือง
ความปลอดภัย

รัฐบาลขาดการควบคุม 
ราคา & คุณภาพ

หนี้ครัวเรือน การท่องเที่ยวการจราจร

รถติดที่สุดและทอ้งถนน
อันตรายติดอนัดบัโลก

หนี้ครัวเรือนสูงเกอืบ
ร้อยละ 80 ของ GDP

ช่องทางการขนส่งที่
ขาดความน่าเชื่อถือ

ข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก, world bank group  

ลดจ านวนยานพาหนะและ
ความแออัดบนท้องถนน แก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน

สนับสนุนการขยายตัว
ของการท่องเที่ยว

ด าเนินการช่วยเหลือ
ด้านของข้อมูล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ขนส่งที่หลากหลายรูปแบบ

ลดโอกาสในการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน

Ride-hailing เข้ามาเปน็ 
แหล่งรายได้

หลักและรายได้เสริม

เปิดโอกาสให้ทุกคน
ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์

ที่มีในการสร้างรายได้

การคมนาคมที่
มีประสิทธิภาพ
ให้บริการทั้งใน

พื้นที่ห่างไกลและเมืองส าคัญ

การเข้าถึงพื้นที่ใหม่
และหลากหลาย

ที่เป็นจุดหมายของ
นักท่องเที่ยว

น าสมัย & มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย & น่าเชื่อถือรายได้ & โอกาสทางอาชีพ 

Ride-hailing มีขนาดตลาดทีใ่หญ่ และมีโอกาสการเติบโตเป็นส่วนหนึ่งของบริการพื้นฐาน
ในประเทศไทย เนื่องจากเป็นบริการขนส่งที่เข้าถึงคนในทุกระดับ
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ผู้โดยสาร / Passengers

❖ ด้านความปลอดภัย
จากเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่พัฒนาในแอปพลิเคชันช่วยให้สามารถติดตามการเดินทางได้ตลอดเวลา (Real-time tracking) โดยโมเดล

ของธุรกิจ Ride-hailing ยังมีส่วนประกอบหลายอยา่งทีส่ามารถชว่ยเสริมความปลอดภัยของผู้ขับรถยนต์และผู้โดยสาร เช่น การแสดงข้อมูลของ
ผู้ขับขี่ที่น่าเช่ือถอื เช่น ชื่อ เบอร์ ทะเบียนรถ รุ่นรถของผู้ขับ (Driver Identification) การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมผู้ขับรถยนต์ (Criminal 
Record  Check) การให้คะแนนของการเรียกรถแต่ละคร้ังของทั้งฝั่งผู้ขับและผู้โดยสารเพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาบริการ (Driver and Rider
Rating/ 2 Way Rating) ระบบการเขียนบทวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นในการให้บริการของผู้ขับขี่แต่ละราย (Feedback Mechanisms)
การมีปุ่มกดฉุกเฉินภายในแอปพลิเคชันเพื่อติดต่อบุคคลภายนอกหรือแจ้งหน่วยงานให้ช่วยเหลือ (Emergency Assistance) เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังเร่ืองความปลอดภัยของผู้โดยสาร

ประโยชน์ของ Ride-hailing  : ประเทศไทย

Safety Feature: Global and Local Standard

✓ ✓ ✗ ✓ ✗

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✗

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✗

✓ ✓ ✗ ✓ ✗

✓ ✓ ✗ ✓ ✗

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✗ ✓ ✗

✓ ✗ ✓ ✓ ✗

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✗

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✗

การตรวจสอบตัวตนของผู้ขับข่ีโดยใช้ระบบ biometric (Driver biometric 
verification)

การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ขับข่ี
(Criminal Record Check)

การตรวจสอบมาตรฐานของรถยนต์
(Vehicle inspection upon sign-up)

ใช้ข้อมูล GPS ตรวจสอบความปลอดภัยการขับข่ี
(Telematics)

ระบบตรวจสอบเฝ้าระวังระยะเวลาการขับรถยนต์ของผู้ขับข่ีต่อวัน 
(Driver fatigue monitoring)
ผู้โดยสารสามารถแบ่งปันข้อมูลการเดินทางขณะเดินทางไปยังผู้่อื่นได้ 
(Share the Ride)

การให้คะแนนจากทั้งฝั่งผู้ขับข่ีและผู้โดยสารในการเดินทางแต่ละครั้ง 
(2-Way Rating)

การให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางแต่ละครั้ง 
(Feedback Mechanism)
แสดงเส้นทางการเดินทางให้กับผู้โดยสาร
(Route preview)

ปุ๋มฉุกเฉินท่ีของผู้โดยสารให้กับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
(Emergency Button)
บริการ Call Center ตลอด 24 ช่ัวโมง
(24/7 Customer Support)

Global
Local

*ข้อมูลจาก เว็บไซต์บริษัทต่าง ๆ

ระบบไม่แสดงหมายเลขโทรศัพท์
(Anoymized Phone Numbers)

ผู้ขับข่ีสามารถแบ่งปันข้อมูลการเดินทางขณะเดินทางไปยังผู้่อื่นได้ 
(Share the Ride for Driver)

ประกันภัยผู้ขับข่ีและผู้โดยสารส าหรับทุกเท่ียว
(Driver and Rider trip Insurance)

16



ความคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่อใช้ Ride-hailing ของผู้โดยสาร

“...เวลาเราก าลังจะนั่งไปไหน แล้วแชร์ไปบอกเพ่ือนได้ เพ่ือนรู้ว่าเราอยู่
ตรงไหน อันนี้ดี ท าให้รู้สึกไม่กลัวเวลานั่งคนเดียว โดยเฉพาะตอน

กลางคืน…รวมถึงถ้าของหายตามเอาคืนได้ง่าย”

“...ชอบที่ให้ rating กับเขียน feedback ผู้ขับขี่ เพราะบางทีเราเจอผู้ขับขี่พูดจาแปลก ๆ 
ก็รู้สึกไม่อยากน่ังเขาต่อไปอีก...ถ้าเรา comment ไปแล้ว ระบบมันแมชให้ได้ว่าคราวหน้า

เราจะไม่เจอคนน้ีได้ยิ่งดี…”

“...information ของ driver ท าให้รู้สึกปลอดภัย ไว้ใจได้เมื่อต้องใช้บริการใน
เวลากลางคืน แล้วก็ชอบที่รู้ราคาก่อนเรียกจะได้คิดก่อนว่าเรียกดีไหม…”

“...การให้ rate กับผู้ขับขี่ก็ช่วยให้ผู้โดยสารคนต่อไปสามารถตัดสินใจในการเลือกการ
เดินทางกับผู้ขับขี่คนน้ันและรู้สึกปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้น…”

10% - 11%↓

❖ ความโปร่งใส
แอปพลิเคชันช่วยให้ราคามีความโปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้น 

โดยสามารถแสดงเส้นทางล่วงหน้าและราคาล่วงหน้าได้ นอกจากนี้
การบันทึกราคายังเป็นประโยชน์ในการช่วยให้การเดินทางและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่มีการเบิกจ่ายค่า
เดินทางหรือตรวจสอบเส้นทางการเดินทาง

❖ Connectivity
ในขณะที่การบริการขนส่งสาธารณะนั้นเปรียบเสมือนเส้นเลือด

ใหญ่ในการเดินทาง เน้นการเดินทางไปยังสถานที่หลัก ๆ ที่มีผู้อยู่อาศัย
หนาแน่น การบริการขนส่งประเภทอื่่น ๆ ก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดฝอย
ในการเดินทาง ที่จะเข้าสู่สถานที่ที่เจาะจงมากขึน้ Ride-hailing จะช่วย
ขยายเส้นเลือดฝอยเหล่านี้ให้เดินทางไปทั่วรอบเขตเมืองมากขึ้น โดย
เจาะจงไปถึงบ้านเรือนของผู้โดยสาร หรือจุดที่ รถแท็กซ่ีโดยทั่วไปเข้าไม่
ถึง จึงช่วยให้การขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

33% 
ของการเดินทางด้วย Uber ใน
รัฐ New York เป็นการเดินทาง
จากนอกเมอืง

14%
ของการเดินทางด้วยรถแท็กซ่ี
ในรัฐ New York เป็นการ
เดินทางจากนอกเมือง

จากข้อมูลการศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบว่าการเดินทางจากนอก
เมือง (เมืองอื่นที่ไม่ใช่เมือง Manhattan ซ่ึงเป็นเมืองหลัก) ด้วย 
Ride-hailing นั้นสูงกว่าการเดินทางด้วยแท็กซ่ีปกติ แสดงให้เห็นว่า
การให้บริการยานพาหนะด้วยแอปพลิเคชันนั้นตอบสนองความ
ต้องการเดินทางของผู้ที่อยู่นอกเมืองได้ดีกว่าเนื่องจากแท็กซ่ี ยัง
กระจุกตัวอยู่ตามเมืองหลักและไม่สามารถเข้าถึงความต้องการรอบ ๆ 
เมืองได้อย่างเพียงพอ

การใช้บริการยานพาหนะผ่านทางแอปพลิเคชันหรือ Ride-
hailing ยังช่วยลดอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ถึงแก่ชีวิตที่เกิดจากการ
เมาแล้วขับ ลงถึงร้อยละ 10 - 11
จากการศึกษาของ UT Austinใน 273 เมืองในสหรัฐอเมริกา 

❖ การจัดการเวลา
Ride-hailing ยังช่วยให้ผู้โดยสาร สามารถบริหารจัดการเวลาได้

ดีมากยิ่งขึ้น ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มมากขึ้น ผ่าน
การวางแผนจุดนัดรับ เวลานัดหมาย รู้เส้นทางและระยะเวลาในการ
เดินทาง ซ่ึงท าให้ผู้โดยสารสามารถใช้เวลาที่ประหยัดได้จากการ
วางแผนไปท าให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้น เช่น สามารถนั่งท างานได้
ยาวขึ้น มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น เป็นต้น

ข้อมูลจาก NYC Taxi & Limousine Commission

VS.
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❖ ความสะดวกสบาย

*ผลจากการส ารวจผู้โดยสารจ านวน 400 คน ในประเทศไทย

จากการส ารวจพบว่า

77%
สะดวก /

ประหยัดเวลาใน
การเรียกรถ.

03 

01 02

63.8%
มีส่วนลดและสิทธิ
ประโยชน์อื่นๆ

74.5%
ทราบราคาล่วงหน้า

TOP 3
Reasons

95% Ride-hailing  เป็นตัวกลางส าคัญที่ช่วยเช่ือมต่อการ
เดินทางระหว่างระบบขนส่งสาธารณะได้อยา่งง่ายขึน้

86%
การใช้บริการ Ride-hailing ช่วยให้มีเวลาเพิ่มขึน้ใน
การท างาน (หรือท ากิจกรรมอืน่ๆ) ระหว่างเดินทาง

92%
Ride-hailing เป็นทางเลือกการเดินทางที่
ปลอดภัยกว่าทางเลือกอื่นๆ

70%
ตนเองหรือคนรอบตัว เลือกใช้บริการ Ride-hailing เพื่อ
หลีกเล่ียงปัญหาการเมาแล้วขบั เวลาออกไปเทีย่วกลางคืน

เพิ่มทางเลือกในการเดินทางในกับผู้บริโภค
Ride-hailing ช่วยให้รูปแบบการเดินทางมีความหลากหลายมาก

ขึ้น และผู้บริโภคสามารถเลือกบริการที่สอดคล้องกับความต้องการได้ 
เช่น การให้บริการเรียกหลายจุดส่งได้ เช่น Grab Multi Stop Ride 
LyftLine และ UberPool ซ่ึงแตกต่างจากปัจจุบันที่รถที่ให้บริการ
ส่วนใหญ่นั้นจะไม่ให้บริการแบบหลายจุดส่ง  หรืออาจช่วยลดความ
ยุ่งยากในการเดินทาง เช่น ปกติผู้โดยสารอาจจะต้องเดินทาง 3 ต่อ 
แต่หากใช้บริการยานพาหนะผ่านทางแอปพลิเคชันหรือ Ride-hailing 
จะท าให้สามารถเรียกรถไปรับถึงจุดหมายได้โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทาง
ออกมาเรียกรถตามเส้นทางหลัก ช่วยให้เกิดความสะดวกมากขึ้น

ข้อมูลจาก TU Analysis

77% มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหา 
การเรียกรถผ่านแอปฯ

95% ของผู้โดยสารเห็นด้วยกับการให้ Grab และ Uber ถูกกฎหมาย

85% เห็นด้วยว่าการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันท าให้
เดินทางสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

ช าระค่าโดยสารผ่านหลากหลายวิธี
เพิ่มทางเลือกในการช าระค่าโดยสารให้แก่ผู้โดยสาร โดย

ผู้โดยสารสามารถเลือกช าระค่าโดยสารได้ผ่านเงินสด บัตรเดบิต 
บัตรเครดิต หรือแม้แต่การช าระเงินผ่านมือถือหรือระบบ
ออนไลน์เช่น AliPay เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร 
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

สื่อสารกับผู้ขับขี่ง่าย
สามารถพูดคุย นัดหมาย กับผู้ขับขี่ ได้ทางโทรศัพท์และ

ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน รวมถึงมีระบบการแปลภาษาที่ช่วยให้
สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ระบบบันทึกข้อมูลการเดินทาง
ระบบมีการบันทึกรายละเอียดการเดินทางแต่ละเที่ยว ซ่ึง

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้ จึงท าให้มีบันทึกข้อมูลที่
สามารถท าเพื่อการเบิกจ่ายได้ รวมถึงหากผู้โดยสารลืมสิ่งของ
ไว้บนรถจะท าให้สามารถติดตามของคืนได้

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 24 ชั่วโมง
มีระบบ Call Center ให้บริการท าให้ผู้บริโภคสามารถติดต่อ

และได้รับการช่วยเหลือจากเจา้หน้าที่ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ตลอด 
24 ชั่วโมง 

ง่ายเพียงปลายน้ิวสัมผัส 
การให้บริการผ่านแอปพลิเคชันเป็นแพลตฟอร์มที่เพิ่ม

ความสะดวกสบายให้ผู้บริโภค สามารถเรียกรถได้ทุกที่ ทุกเวลา 
และไม่ต้องไปยืนรอตามสถานที่ต่างๆ

เลือกรถที่เหมาะกับตนเอง 
ผู้บริโภคสามารถเลือกรถที่เหมาะกับตนเองได้ หากเป็นคนมีรูปร่าง

ใหญ่ อาจจะเลือกบริการเป็นรถที่มีห้องโดยสารกว้างกว่าปกติได้ ซ่ึงจะ
เห็นได้ว่า Ride-hailing นั้นจะท าให้ผู้บริโภคได้รับบริการที่ตรงกับความ
ต้องการมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการและ
ประสบการณ์การใช้บริการที่ดีกว่าการเรียกรถตามท้องถนนปกติ
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“บางครั้งเลิกงานดึก รถใต้ดินหมดแล้วก็นั่ง Grab ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อรถด้วย เพราะเลิกงานดึก เหนื่อย ไม่อยากขับรถ ก็
นั่ง Grab แทนได”้ — Heavy User (Office Worker)

“ไม่รู้ทาง ไม่ชอบบอกทางเวลาไปไหน ไม่ชอบดู map ถ้าเค้า
ถามก็จะบอกให้เค้าขับตาม map ไปเลย” — Heavy User 
(Student)

“ถ้าต้องไปที่ที่ไหนที่ไม่รู้ exact location จริงๆ เรียก Grab 
แล้วก็ปักหมุดเอา ไม่ต้องคอยบอกทาง ให้เค้าขับตามนั้นไปเลย” 
— Heavy User (Office Worker)

ความคิดเห็นจากผู้โดยสาร
*ผลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“สะดวก บ้านอยู่ในซอยไม่ต้องเดินออกไปเรียกรถ เวลาจะไป
สนามบินตอนตี 4 ตี 5 จะให้ไปแบกของออกไปเรียก Taxi ก็ไม่ไหว” 
—User (Office Worker)

“รถไฟฟ้าหรือรถใต้ดินยังไม่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพ และในเวลา
เร่งด่วนก็แออัดมาก ต้องรอแถวยาวกว่าจะได้เข้าไปในขบวน ส่วนรถ
ส่วนตัว ก็เคยมี แต่ไม่อยากขับ เพราะว่ารถติด รู้สึกเสียเวลา เลย
เลือกใช้ Grab แทน .. Grab ดีตรงที่รู้ราคาก่อน สะดวก และช่วย
ประหยัดเวลาไปมาก” — User (Expat) 

Transportation Ecosystem ของไทยในปัจจุบัน

รูปแบบการเดินทางของมวลชนในประเทศไทยจากอดีตมาจนถึงปัจจุบนัถอืว่ามีหลากหลาย
รูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเดินเท้า เดินทางด้วยวินมอเตอร์ไซค์ เรือ รถแท็กซ่ี รถสามล้อ รถยนต์
ส่วนตัว รถโดยสารประจ าทางหรือรถเมล์ รถไฟ โดยเฉพาะในเมืองอย่างกรุงเทพมหานครที่
ประชาชนมีทางเลือกการเดินทางหลากหลายวิธีเพื่อเชื่อมต่อไปยังจุดต่าง ๆ  เช่น BTS MRT 
Airport rail link เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม ถึงแม้คนเมืองจะมีทางเลือกการเดินทางที่หลากหลาย 
แต่กรุงเทพมหานครยังเป็นเมืองอันดับต้น ๆ ที่มีปัญหาการจราจรติดขัด

การเข้ามาของแพลตฟอร์ม Ride-hailing เป็นการเพิ่มทางเลือกการเรียกใช้บริการการ
เดินทางที่สะดวกมากขึ้น เป็นรูปแบบการบริการขนส่งสาธารณะที่ช่วย “ส่งเสริม” การเดินทาง
ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นบริการเรียกรถยนต์ผ่านแอปพลิเค
ชัน ท าให้สามารถเรียกรถยนต์จากที่ใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นตามตรอกซอกซอย ส่งผลให้มีความ
สะดวกสบายและรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ

Ride-hailing

Nowaday!
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ด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้ทุกที่ 
และไม่มีทางเลือกอื่น ๆ เนื่องจากยังไม่มีบริการอื่นมาแทนที่ จึงมี
ความจ าเป็นจะต้องใช้บริการขนส่งสาธารณะทั้ง ๆ ที่ไม่ได้เป็นการ
เดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นการให้บริการยานพาหนะผ่าน
ทางแอปพลิเคชันจึงสามารถเขา้มาช่วยแก้ปญัหาของคนเหล่านี้ได้ โดย
การให้บริการผ่านทางแอปพลิเคชันนั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลด
การใช้บริการการขนส่งสาธารณะ แต่เพียงเข้ามาเพื่อปิดช่องว่างที่ไม่
มีประสิทธิภาพเหล่าน้ัน และเป็นเส้นเลือดฝอยที่ช่วยเพิ่มการเข้าถึง
เส้นเลือดใหญ่มากขึ้น อีกทั้งยังพยายามที่จะสนับสนุนให้คนเข้าถึง
บริการขนส่งสาธารณะมากขึ้น โดยจะเห็นได้ว่ามีผู้ ให้บริการ
ยานพาหนะผ่านทางแอปพลิเคชันบางรายให้บริการลดราคาหรือราคา
พิเศษส าหรับการเดินทางไปยังป้ายรถประจ าทางหรือสถานีรถไฟ 

นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้บริการยานพาหนะผ่านทางแอปพลิเคชัน 
ในช่วงเวลากลางดึกมีสัดส่วนการใช้งานที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบ
จากทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าในเวลากลางดึก ซึ่งเป็นเวลาที่การ
บริการขนส่งสาธารณะต่าง ๆ งดให้บริการแล้ว ส าหรับผู้ที่มีความ
จ าเป็นที่จะต้องเดินทางหรือมีตารางเวลาการท างานที่ไม่แน่นอนและ
เวลาการท างานแตกต่างจากปกติ เช่น พนักงานสายการบิน พนักงาน
โรงแรม เป็นต้น การใช้บริการยานพาหนะผ่านทางแอปพลิ เคชันจึง
เป็นตัวเลือกที่เข้ามาทดแทนได้ 

อย่างไรก็ตาม  จากงานวิจัยต่าง ๆ แสดงให้ เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้บริการรถสาธารณะมาใช้รถที่
ให้บริการผ่านทางแอปพลิเคชันมากขึ้น โดยไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า
การให้บริการยานพาหนะผ่านทางแอปพลิเคชันนั้นส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการเลือกใช้บริการการขนส่งสาธารณะ ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนพฤติกรรมของคนบางกลุ่ม จากการเดินทางด้วยขนส่ง
สาธารณะไปเป็นการเดินทางด้วยการให้บริการยานพาหนะผ่านทาง
แอปพลิเคชันแทน แต่หากมองในอีกแง่มุมหนึง่ จะพบว่าข้อมูลเหล่านี้
ยังแสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่ว่าส าหรับคนบางกลุ่มนั้นการเดินทาง
โดยระบบขนส่งสาธารณะนั้นไม่ตอบโจทย์

ในขณะเดียวกันหากใช้กรณีศึกษาเป็นกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาของ BCG พบว่าถึงแม้ระบบขนส่งสาธารณะจะสามารถพัฒนาไปได้
ตามแผนที่วางไว้และแล้วเสร็จตามก าหนดนั้น ในปี 2565 ระบบขนส่งสาธารณะเหล่านี้จะยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการทั้งหมดที่
เกิดขึ้นในช่วงเวลาเร่งด่วนได้ ดังนั้นการให้บริการยานพาหนะผ่านทางแอปพลิเคชันยังคงมีบทบาทส าคัญในการช่วยอ านวยความสะดวกและ
ลดความหนาแน่นของการโดยสารในระบบขนส่งสาธารณะลงได้

In 2565

ข้อมูลจาก EDR Group

ประมาณการความสามารถในการ
รองรับผู้โดยสารของระบบขนส่ง
สาธารณะในปี 2565

2565 % KM Travelled by 
public transport to maintain 
current peak congestion

ร้อยละของการเดินทางทาง (กิโลเมตร) 
โดยระบบขนส่งสาธารณะ ในปี 2560

ประมาณการความต้องการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เปรียบเทียบกับความสามารถในการรองรับ
ผู้โดยสารของระบบขนส่งสาธารณะในปี 2565

ฮ่องกง ไทเป กรุงเทพ มะนิลา
กัวลา

ลัมเปอร์
โฮจิมินห์

ร้อยละของการเดินทางทาง (กิโลเมตร) 
โดยระบบขนส่งสาธารณะ ในช่วง
ระยะเวลาเร่งด่วน ในปี 2565
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ผู้ขับขี่ / Drivers

เหตุผลที่เลือกขับ GrabTaxi (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

มีสิทธิประโยชน์
ส าหรับผู้ขับ 

เพิ่มช่องทางในการ
สร้างรายได้

มีประกันอุบัติเหตุ
และระบบดูแล

ด้านความปลอดภัย

90.7%

74.4%

64.7%

❖สร้างงาน สร้างรายได้แก่ผู้ขับขี่
การให้บริการยานพาหนะผ่านทางแอปพลิเคชันช่วยเพิ่มรายได้ต่อ

ครัวเรือนให้กับผู้ที่หารายได้เสริมผ่านทางขับยานพาหนะผ่านทางแอป
พลิเคชัน  โดยจากการส ารวจพบว่าร้อยละ 60 ของผู้ขับ GrabCar 
ไม่ได้ประกอบอาชีพอื่น / หรือว่างงาน / หรือเกษียณ 

❖ลดภาระหนี้สิน
ส าหรับผู้ขับขี่โดยเฉพาะผู้ขับแท็กซ่ี  ซ่ึงส่วนใหญ่มีภาระหนี้สิน 

จะสามารถน าเงินที่ได้จากการให้บริการยานพาหนะนั้นไปช่วยลด
ภาระหนี้ของตนเองลง และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ในอนาคต

เหตุผลที่เลือกขับ GrabCar

เป็นช่องทางในการ
สร้างรายได้หลัก

ช่วยสร้างรายได้เสริม 
เนื่องจากรายได้

ปัจจุบันไม่เพียงพอ

อื่น ๆ

56%

36%

8%

*ผลจากการส ารวจผู้ขับ GrabCar จ านวน 1,156 ราย และผู้ขับ GrabTaxi 
จ านวน 399 ราย

ผู้ขับ GrabTaxi ส่วนใหญ่รับผู้โดยสารได้มากขึ้น

จากการใช้แอปพลิเคชัน โดย 66% พบว่า 

หลังจากใช้แอปพลิเคชันสามารถรับผู้โดยสาร

ได้มากขึ้นอีก 7 เที่ยวต่อวัน

หลังใช้

+7

ก่อนใช้

เที่ยว

34.6%

25.2%

19.9%

20.3%
ผู้ขับ GrabTaxi มีรายได้มากขึ้น

จากกการใช้แอปพลิเคชัน พบว่า
34.6% มีรายได้เพิ่มข้ึนอย่างน้อย 1,000 บาท

25.2% รายได้เพิ่มข้ึนอย่างน้อย  500 บาท

19.9% รายได้เพิ่มข้ึนอย่างน้อย 700 บาท 

20.3% อื่น ๆ

ความคิดเห็นต่อการใช้แอปพลิเคชันเป็นชอ่งทาง
ในการรับผู้โดยสารเพ่ิมเติม

94% ของผู้ขับ GrabCar 
และ GrabTaxi ระบุว่าการขับ Grab 
มีส่วนช่วยในการลดภาระหน้ีสิน
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❖ เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ช่วยให้เกิดการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ (รถยนต์) ที่มีอยู่

มากขึ้น อีกทั้งการขับรถแบบมีจุดหมายมากขึ้น ไม่ต้องวนหา
ผู้โดยสาร ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

❖ ความปลอดภัย
ความแตกต่างระหว่าง Ride-hailing และรถแท็กซ่ี คือ ตัวตนของผู้โดยสารที่ระบุได้ เนื่องด้วยระบบการให้บริการเป็นแบบ User-

based ข้อมูลของผู้ใช้งานจะสามารถระบุได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ประเด็นที่ว่าการช าระเงินส่วนใหญ่สามารถช าระผ่านทางออนไลน์หรือตัดเงิน
จากบัตรเครดิตได้ การจ่ายด้วยเงินสดจึงลดลง ท าให้แรงจูงใจของการปล้นชิงทรัพย์ลดลง ซ่ึงเป็นผลดีต่อทั้งผู้โดยสารและผู้ขับขี่ ซ่ึงเ ป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะช่วยเร่ืองความปลอดภัย ซ่ึงจากสถิติแล้ว ผู้ขับขี่มีความเส่ียงต่อคดีอาชญากรรมมากกว่าผู้โดยสาร 

❖ เวลาท างานมีความ
ยืดหยุ่น

ลักษณะของงานยังช่วยอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ขับขี่  เนื่องจากช่วงเวลาในการท างาน
สามารถยืดหยุ่นได้ มีเวลาให้กับครอบครัว หรือน า
เวลาที่สามารถประหยัดได้เหล่านั้นไปท าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดได้ โดยผลจากการส ารวจจากผู้ขับ
จ านวน 1,156 คน พบว่า กว่า ร้อยละ 24 นั้นขับ 
Grab เป็นงาน Part-time โดยมีอาชีพหลัก เช่น 
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว เกษตรกร หรือรับราชการ

จากการศึกษาของ EDR Group ศึกษาถึงสาเหตุที่เลือกเป็นผู้ขับขี่ Uber ใน
สหรัฐอเมริกา พบว่า มีผู้ขับขี่บางรายเลือกที่จะท างานนี้แทนที่จะเลือกงานที่มี
รายได้สูงกว่าเนื่องจากความเป็นอิสระและความยืดหยุ่นในการท างาน ซ่ึงในบาง
รายอาจจ าเป็นต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเลี้ยงดูบุตรหลาน หรือเป็นผู้สูงอายุวัย
เกษียณที่ต้องการขับรถวันละไม่มากนัก เพื่อรับส่งคนในชุมชนในละแวกใกล้เคียง 
ข้อมูลจาก EDR Group

80% ของผู้ขับ Uber 
ให้ความส าคัญกับความยืดหยุ่นของเวลาในการท างาน

❖ Digital Literacy
การให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน ยังช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้และ

การพัฒนาความรู้ของประชากรในประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การ
พัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจแบบดิจิทัล

จากการส ารวจพบว่า

ของผู้ขับ GrabCar
60%

ไม่ได้ประกอบอาชีพอื่น /

ว่างงาน หรือเกษียณ ก่อน

มาขับ Grab

ของผู้ขับ GrabCar
56%

เลือกมาขับ Grab เพื่อเป็น

ช่องทางในการสร้างรายได้

หลัก

ของผู้ขับ GrabCar
94%

บอกว่ารายได้จากการขับ 

Grab มีส่วนช่วยในการลด

ภาระหรือช าระหนี้สิน

ของผู้ขับ GrabCar
94%

บอกว่าการขับ Grab ช่วย

เส ริ มส ร้ า งคว าม เข้ า ใ จ

เกี่ยวกับเทคโนโลยี

ของผู้ขับ Taxi ผ่าน
แอปพลิเคชัน

91%

เลือกขับผ่านแอปฯเพราะ

รายได้ปัจจุบันไม่ เพียงพอ 

ต้องการเพิ่มช่องทาง

ของผู้ขับ Taxi ผ่าน
แอปพลิเคชัน

65%

เลือกขับผ่านแอปฯเพราะมี

ประกันชีวิตดูแลทั้ งผู้ ขับ

และผู้โดยสาร

ของผู้ขับ Taxi ผ่าน
แอปพลิเคชัน

94%

บอกว่ารายได้จากการขับ

ผ่านแอปฯมีส่วนช่วยในการ

ลดภาระหรือช าระหนี้สิน

ของผู้ขับ Taxi ผ่าน
แอปพลิเคชัน

96%

การใช้แอปฯ ช่วยเสริมสร้าง

ความ เข้ า ใจและพัฒนา

ทักษะในการใช้เทคโนโลยี

*ผลจากการส ารวจผู้ขับ GrabCar จ านวน 1,156 ราย และผู้ขับ GrabTaxi จ านวน 399 ราย
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❖ สิทธิประโยชน์ของผู้ขับขี่
นอกจากเรื่องความปลอดภัย รายได้ หรือความยืดหยุ่นในการขับขี่แล้ว แพลตฟอร์มให้บริการ Ride-hailing ต่างก็มีสิทธิประโยชน์

ต่าง ๆ ที่ให้แก่ผู้ขับขี่ เช่น ประกันอุบัติเหตุ ประกันยานพาหนะ และสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เป็นต้น

เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ของ Grab ในประเทศไทย UBER และ LYFT ในประเทศสหรัฐอเมริกา
การให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ขับขี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูดผู้ขับขี่ให้เข้าสู่ระบบ Ride-hailing โดยเฉพาะผู้ขับแท็กซี่ โดยปกติผู้ขับแท็กซ่ีไม่ได้

รับสิทธิประโยชน์จากสหกรณ์หรือภาครัฐมากนัก ในประเทศไทยมีผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Ride-hailing ระดับ Global Standard เพียงราย
เดียวคือ Grab การเปรียบเทียบนี้จึงเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Ride-hailing ระดับ Global Standard อื่น ได้แก่ UBER และ LYFT ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อให้เห็นภาพรวมของสิทธิประโยชน์ของผู้ขับขี่ที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมอบให้

- กิจกรรมรายเดือนส าหรับผู้ขับข่ีและครอบครัว เช่น 
เลี้ยงอาหาร สัมนา
- จัดสรรทุนการศึกษาให้บุตรของผู้ ขับข่ี 5,000-
10,000 บาทต่อปีส ารหรับคนขับที่ผ่านเกณฑ์
- ส่วนลดร้านค้าและบริการ ด้านการดูแลรถยนต์ 
น้ ามัน ช้อปปิ้ ง อาหาร  และอื่นๆ เช่น ส่วนลด 
package รายเดือน 25% ที่ DTAC, ฟรีบริการล้าง
ท าความสะอาดรถมูลค่า350 บาท, คะแนนสะสมคูณ 
3 เท่าเม่ือเติมน้ ามันที่ปั๊ม Shell

*สิทธิประโยชน์ของผู้ขับข่ีระดับ Hero

- รับส่วนลดสูงสุด 15% ส าหรับการบ ารุงรักษา
ยานพาหนะที่ร้านพันธมิตร
- ช่วยประหยัดค่าโทรศัพท์รายเดือนถึง 8-22% 

- ศูนย์บริการของ Lyft ให้บริการราคาย่อมเยา 
ช่วยประหยัดเงินสูงสุดถึง 50%
- บริการ Lyft Mobile และเป็นพันธมิตรกับ 
Openbay เพื่ อลดต้นทุนการบ ารุ งรั กษา
ยานพาหนะของผู้ขับข่ี

- ฟรีค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชีธนาคารกสิกร
- สินเชื่อส่วนบุคคลจ่ายรายวันจากธนาคารกสิกร
ไทยสูงสุด 100,000 บาท
- สิทธิการผ่อนช าระมือถือ Samsung รายวัน 
มูลค่าสินเชื่อสูงสุด 36,000 บาท
- สิทธิ์การผ่อนช าระเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นสมาร์ททีวี 
และ ตู้ เย็น ที่  Powerbuy มูลค่าสินเชื่ อสู งสุ ด 
15,000 บาท

- ร่วมมือกับ QuickBooks ชุดซอฟต์แวร์ทาง
บัญชี ช่วยดูแลผู้ขับข่ีในด้านการเงิน และเรื่อง
ภาษี โดยฟรีค่าบริการในเดือนแรก และลด 
50% ใน 12 เดือนแรก

- คุ้มครอง 1,524,225 บาท ($50,000) กรณี
การบาดเจ็บทางร่างกายจากการเกิดอุบัติเหตุ
- คุ้มครอง 3,048,450 บาท($100,000) ต่อ
การเกิดอุบัติเหตุ
- คุ้มครอง 762,112 บาท ($25,000) ส าหรับ
ความเสียหายของทรัพย์สินที่ ผู้ ขับ ข่ี ต้อง
รับผิดชอบในอุบัติเหตุที่เกิดข้ึน
- ร่วมมือกับ Stride Health เพื่อหาแผน
ประกันสุขภาพที่ ดีที่ สุดใ ห้กับผู้ ขับ ข่ีและ
ครอบครัว

- วงเงินสูงสุดถึง 30,484,500 บาท ($1,000,000) 
จากการเกิดอุบัติเหตุ
- การคุ้มครองความเสียหายทางกายภาพของ
ยานพาหนะ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยคุ้มครองตาม
มูลค่าความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงหรือค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซม โดยจะมีค่านโยบาย  76,211 บาท 
($2,500) ไม่ว่าผู้ขับขี่จะผิดหรือไม่

- มี Lyft direct debit card ซึ่งไม่มี
ค่าธรรมเนียม และมี cash back ให้ผู้ขับข่ี 
โดย cash back ค่าน้ ามัน (2%), ค่าของ
ช า (1%) และค่าอาหาร (4%)

สิทธิประโยชน์ทั่วไป

สิทธิประโยชน์ด้านการเงินส าหรับผู้ขับที่ผ่านเกณฑ์

สิทธิพิเศษทางประกันภัยส าหรับผู้ขับที่ผ่านเกณฑ์
- ประกันอุบัติเหตุเ ม่ือเกิดอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทางบนแอปฯ ในทุกเที่ยวบริการ คุ้มครองทั้งผู้ขับ
และผู้โดยสาร
● ทุนประกันชีวิตสูงสุด 150,000 บาท 
● ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 7,500 บาทต่อครั้ง

- ประกันรายได้จากบริษัทกลุ่มเมืองไทยประกัน
● ประกันรายได้วันละ 1,000 บาท เมื่อเกิด

อุบัติเหตุและรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน
● เงินชดเชยค่าเดินทางกรณีรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจาก

อุบัติเหตุ สูงสุด 2,000 บาท
● คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 

5,000 บาทต่อครั้ง
- ประกันยานพาหนะรถยนต์คุ้มครองความเสียหาย
ตัวรถยนต์ รวมถึง ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของ
คู่กรณี
- ประกันสุขภาพ คุ้มครองค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกสูงสุด 
1,500 บาทต่อครั้ง 
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“อายุมากแล้ว ใครจะจ้าง ไม่มีทางเลือกเลยต้องขับแท็กซ่ีแทน อาชีพแท็กซ่ีนี่ก็ไม่มีใครเหลียวแล มีแต่
โดนกดขี่ .. Grab เค้าทันสมัย ลูกค้าเค้าเยอะ คนจีนก็ใช้เยอะ แล้วเค้าจ่ายกันผ่านบัตร สะดวกมาก ๆ 
ถึงแม้จะเสียเปอร์เซนต์ให้เค้าเยอะหน่อย แต่ก็ต้องยอมนะ ส่วนโครงการ Taxi OK คือเพิ่มภาระให้ผู้ขับขี่
มาก ไหนจะมีค่ารถแท็กซ่ีต้องผ่อนอยู่แล้ว ต้องมาแบกรับค่าติดต้ังอุปกรณ์อีก ไม่ง้ันก็ไม่ได้ต่อทะเบียน ต่อ
มิเตอร์รถ ทุกวันนี้ค่างวดแต่ละเดือนต้องผ่อน 2 หมื่นกว่าบาท” — ผู้ขับ GrabTaxi

“ขับ Grab นี่รายได้เพิ่มขึ้น ไม่เคยว่าง งานเยอะมาก ชีวิตเปลี่ยนเลย 
เปลี่ยนแปลงสถานภาพทางการเงินได้พอสมควร รายได้สามารถก าหนดต้นทุน
รายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนได้เลย” — ผู้ขับ GrabTaxi

“ความปลอดภัยส าคัญมาก เรารู้ข้อมูลลูกค้าชัดเจน เพราะเค้าต้อง
ลงทะเบียนมาก่อน รู้สึกพอใจมาก เพราะรู้สึกว่าลูกค้ามีตัวตนชัดเจน” 
— ผู้ขับ GrabTaxi

“ตอนแรกรู้สึก Grab ยังไม่ตอบโจทย์ เพราะคนยังไม่ค่อยใช้งาน แต่
พอช่วง 1 ปีหลัง รู้สึกว่าลูกค้าหายไปไหน อ้อ ! ลูกค้าอยู่ในระบบ
หมดแล้ว Grab มีงานเยอะมาก ทุกช่วงทุกโซน” — ผู้ขับ GrabTaxi

“ขับ Grab แบบ Part-time ไม่ได้ขับทั้งวัน ขับเอามันส์เพราะ
เกษียณแล้ว ขับให้ได้เงินเอาไป Shop Online ได้พอ ส่วนตัวไม่
อยากให้ Grab ถูกกฎหมาย เพราะกลัวเสียเงินค่านู่นนี่เยอะ ตอนนี้ก็
มีอิสระดีแล้ว ก็แค่เลี่ยงไม่ไปรับคนตามจุดเสี่ยงก็พอ” — ผู้ขับ 
GrabCar 

“พอตอนนี้ยังผิดกฎหมาย ตอนนี้จะมีจุดจับ Grab ตามสถานที่ท่องเท่ียว เป็นต้น ผู้ขับขี่บาง
กลุ่มที่ยอมโดนจับก็อยากจะบริการลูกค้าให้ถึงที่หมาย เนื่องจากลูกค้าบางคนที่อยูบ่นรถคือ
ผู้สูงอายุ วิธีการเอาตัวรอดก็มีอยูแ่ล้วคือส่งที่ไกล ๆ แล้วให้ลูกค้าเดิน แทนที่จะมาคิดวิธีเอาตัว
รอด จะได้เอาวิธีคิดอะไรแบบนี้ไปคิดอย่างอื่น จะหลบต ารวจ จะหลบเจ้าหน้าที่อย่างไรดี ไปเน้น
ของการให้บริการอยา่งเต็มที่เลยดีกวา่” — ผู้ขับ GrabCar

“เงินก็ได้มารายวัน ไม่ได้ร่ ารวยแต่ก็ไม่อด อย่างการท างานประจ าต้องมานัง่คิด
ว่าจะประคองรายได้แต่ละเดือนยังไงให้ถงึสิ้นเดือน บางเดือนก็ควักออกมาเป็นเศษ
เหรียญตอนสิ้นเดือน แต่ทุกวันนี้ได้แบงค์ทุกวัน แบงค์ยี่สิบก็ยังดีกว่าแน่นอน” — ผู้
ขับ GrabCar 

“ถ้ามีกฎหมายรองรับคิดว่าจะท าให้ลูกค้ารู้สึกอยากใช้บริการมากขึ้น ท าให้มีรายได้เข้ามา
เพิ่มขึ้น ผู้ขับขี่เองก็สามารถเข้ามาขับ Grab เพื่อหารายได้เพิ่มได้อีก ไม่ต้องกังวลอะไร ไม่ต้อง
กลัวต ารวจจับ”  — ผู้ขับ GrabCar 

ความคิดเห็นจากผู้ขับขี่
*ผลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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สังคมและเศรษฐกิจ / Society & Economy

ด้านสังคม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบคมนาคม

นวัตกรรมช่วยเพิ่มการขับรถอย่างมีทิศทาง
ส าหรับปัญหาการจราจรเป็นปัญหาอันดับต้น ๆ ของเมือง

ใหญ่ โดยส่วนหนึ่งเกิดจากการขับรถที่ไม่มีทิศทางของรถรับจ้าง 
และต้องขับรถวนไปมา ซ่ึง Ride-hailing เป็นเครื่องมือช่วยให้
การขับรถมีจุดหมายมากขึ้นผ่านการเรียกผ่านแอปพลิเคชัน 
รวมถึงมีนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้ขับขี่เห็นการกระจุกตัวของผู้ขับขี่ 
(heat map)อีกด้วย

จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าหลังจากนโยบายรถยนต์คันแรกในปี 2554 ท าให้จ านวนผู้ถือครองรถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร
เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการจราจรที่ติดขัดภายในกรุงเทพมหานครจนท าให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่
รถติดมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย ดังนั้น Ride-hailing จะสามารถเข้ามาท าให้เกิดการพัฒนาของระบบคมนาคม ทั้งช่วยในการแก้ปญัหาทีม่ี
อยู่ในปัจจุบันและก าหนดแนวทางการพัฒนาของระบบคมนาคมของไทยในอนาคต

❖ แก้ปัญหาการจราจร

ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างสิ้นเปลือง 
เนื่องมาจากการขับรถโดยไร้จุดหมายของผู้ขับขีล่ดลง 

ลดปัญหาความไม่เพียงพอของสถานที่จอดรถ 
ช่วยลดการน ารถส่วนตัวมาใช้ในการเดินทาง ท าให้ปัญหาความไม่
เพียงพอของสถานทีจ่อดรถลดลง

=

ผู้โดยสาร 8 คน : รถ 1 คัน
จ านวนผู้โดยสาร ต่อรถต่อวัน
เฉลี่ยผู้โดยสาร 2 คนต่อเที่ยว
และ 4 เที่ยวต่อผู้ขับ

จากการศึกษาของ BCG พบว่า หากมีการทดแทนรถ
ส่วนบุคคลเป็นรถที่ให้บริการยานพาหนะผ่านทาง
แอปพลิเคชันจะลดจ านวนรถยนต์ใหม่บนท้องถนน
ของกรุงเทพลงได้ถึง 60%
ข้อมูลจาก BCG report

จ านวนร้อยละของรถส่วนตัว (รถยนต์และจักรยานยนต์) และจ านวน
รถท้ังหมด ซึ่งลดลงจากการใช้ Ride-hailing

ฮ่องกง              ไทเป           กัวลาลัมเปอร์        กรุงเทพ            โฮจิมินห์            มะนิลา

%จ านวนรถส่วนตัว %จ านวนรถทั้งหมด
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Ride-hailing ช่วยเพิ่มอิสระในการเดินทางให้กับผู้ด้อยโอกาส
ไม่ว่าจะเปน็คนพิการหรือผู้สูงอายุ ซ่ึงไม่สามารถเดินทางเองได้ โดย
จากการศึกษาของ The Center for American Progress พบว่า 
การให้บริการเหล่านี้ช่วยให้ผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้สามารถก้าวผ่าน
ปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางได้ และท าให้มีโอกาสในการเข้าถึง
อาชีพ การศึกษา หรือการรักษาพยาบาลมากขึ้น ส่งผลให้คน
เหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

❖ความปลอดภัย (Safety and Security)

การมี Ride-hailing ช่วยให้มีข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ปริมาณ
มหาศาล และสามารถเก็บขอ้มลูได้ง่ายและรวดเร็วกวา่วธิกีารในอดีต ที่
การจัดเก็บข้อมูลนั้นมีต้นทุนที่สูงและใช้เวลานาน รวมถึงข้อมูลที่ได้มี
ความผิดพลาดสูง โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถน าไปชว่ยในการวางแผนผัง
เมือง รวมทั้งใช้ในการบริหารจัดการการจราจรให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เช่น การใช้ประโยชน์จาก Data Dashboard Traffic Flow ข้อมูล
จาก Uber movement เพื่อศึกษารูปแบบการเดินทาง ความ
หนาแน่นของการจราจรในแต่ละช่วงเวลา ท าความเข้าใจพฤติกรรมตา่ง 
ๆ ของผู้ขับขี่  รวมทั้งหากมีความร่วมมือกันกับภาครัฐ หรือภาค
การศึกษา จะส่งผลให้เกิดการขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวง
กว้างมากขึ้น

โครงการ Open Traffic Partnership (OTP) ถือเป็นตัวอย่าง
ความร่วมมือระหว่าง World bank และผู้ให้บริการ Ride-hailing ใน
ประเทศฟิลิปปินส์ หรือโครงการศูนย์วิจัย Grab-NUS AI Lab ที่เน้น
การปรับปรุงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของการขนส่งบน
แพลตฟอร์ม Grab ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในขั้นถัดไป
ก็จะเป็นความท้าทายด้านการขนส่งที่เมืองใหญ่ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีง
ใต้ต้องเผชิญ เช่น ความแออัด เป็นต้น

❖การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการวางแผนการจราจรในอนาคต

❖เพ่ิมโอกาสในสังคม

ข้อมูลจาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 / กรมกิจการผู้สูงอายุ, ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

พิการมาก ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้

57,687 คน
ไม่ได้ประกอบอาชีพ

151,150 คน

ประกอบอาชีพ
217,480 คน

คนพิการในวัยท างาน

วิเคราะห์ตามอายุและประเภทความพิการ

54%
คนพิการอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

42%
คนพิการที่อยู่ในวัย
ท างาน (15-59 ปี)

❖เพ่ิมความคล่องตัว

การด าเนินงานบนระบบแอปพลิเคชัน ท าให้เกิดความ
คล่องตัวมากขึ้นในสังคม โดยการเข้าออกจากตลาดเป็นไป
ได้ง่าย ท าให้อุปสงค์และอุปทานสามารถเพิ่มลดได้อย่าง
รวดเร็วและสอดคล้องกับภาวะตลาด 

Ride-hailing ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับสังคมผ่านเคร่ืองมือต่าง ๆ 
ดังที่ ได้กล่าวไปแล้ว  มาตรฐานความปลอดภัยเหล่านี้ยั งสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงที ผ่านการเพิ่มกฎเกณฑ์และคุณสมบัติต่าง ๆ 
ในแอปพลิเคชัน รวมถึงสามารถติดตามข้อมูลต่าง ๆ ได้ รวมทั้งมีมาตรการ
ในการลงโทษผ่านแอปพลิเคชันที่รวดเร็วกว่า

ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
การเปิดเผย แลกเปลี่ยนข้อมูล และ
ท างานร่วมกัน น าไปสู่การพัฒนา

เครือข่ายข้อมูลทั่วโลก
เก็บข้อมูลได้ปริมาณมาก และ
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก

ข้อมูลเชิงลึก
น าเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระบบ
คมนาคมและระบบโครงสร้างพื้นฐาน

จากการศึกษาของมหาวิทยาลัย Providence College พบว่า บริการ Ride-hailing ช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนถึงชีวิต 
การจับกุมข้อหาเมาแล้วขับ และการเกิดอาชญากรรม โดยการใช้บริการ Ride-hailing อย่าง Uber ในประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถลด
อัตราการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงโดยรวมในช่วงปี 2553 - 2556 ลดลงประมาณร้อยละ 6 ต่อปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดอุบัติเหตุในช่วง
กลางคืน ลดลงกว่าร้อยละ 18 อีกทั้งยังช่วยลดอัตราการจับกุมข้อหาเมาแล้วขับภายในประเทศกว่า ร้อยละ 51.3 ต่อปี 
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“

”

ด้านเศรษฐกิจ

Case Study :
ในเมือง San Clemente และ Dublin รัฐ California สหรัฐอเมริกา

ยกเลิกเส้นทางการเดินรถประจ าทางบางสายที่มีผู้เดินทางน้อย และ
เปลี่ยนเป็นการให้ส่วนลดในการใช้บริการยานพาหนะผ่านทางแอปพลิเค
ชันแทน ซ่ึงเป็นการแสดงให้ถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน ที่มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย
เป้าหมายของรัฐบาลนั้นต้องการที่จะมีบริการขนส่งสาธารณะเข้าถึงในทุก
จุด เพื่อช่วยน าความเจริญไปสู่ท้องถิ่น และเป็นระบบสาธารณูปโภคที่
จ าเป็น ในราคาที่เข้าถึงได้ การตัดสินใจของรัฐบาลในครั้งนี้จะเห็นได้ว่า
ยังคงสอดคล้องกับเป้าหมายเดิมของรัฐบาล แต่จะสามารถช่วยลดต้นทุน
จากการวิ่งรถที่รองรับคนจ านวนน้อยลง แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้น

จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากลุ่มธุรกิจ Ride-hailing และ Food 
Delivery มีมูลค่าตลาดในปี 2025 สูงถึงประมาณ 120,000 ล้าน
บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 6 ของ GDP ภาคขนส่งทางบกไทยในปี 
2561 และจะคิดเป็นร้อยละ 27 ของ GDP ภาคขนส่งทางบกไทยใน
ปี 2568

เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ปัญหาจราจรท าให้คนกรุงเทพฯ ต้องใช้เวลาอยู่บนท้องถนนเป็น

เวลานาน นับเป็นค่าเสียโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล จากการ
ประเมินพบว่าค่าเสียโอกาสจากปัญหาจราจรติดขัดในกรุงเทพฯ มี
มูลค่าประมาณ 11,000 ล้านบาทต่อปี ซ่ึงการเข้ามาของ Ride-
hailing จะช่วยลดค่าเสียโอกาสนี้และเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ของผู้โดยสาร เนื่องจากการใช้บริการ Ride-hailing ท าให้ผู้โดยสารมี
เวลาในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ผู้โดยสาร
สามารถใช้เวลาในการคิดงาน ท างานหรือพักผ่อนขณะอยู่บนรถได้
อย่างปลอดภัย เป็นต้น อีกทั้งหากคนหันมาใช้ Ride-hailing มากขึ้น
อาจท าให้คนตัดสินใจซื้อรถน้อยลงส่งผลให้ปัญหาการจราจรลดลง

60 ล้านบาท/วัน
เป็นค่าเสียโอกาสโดยเฉลี่ยในการเดินทางใน กทม. หรือคิดเป็น

11,000 ล้านบาท/ปี

ลดปัญหาการว่างงาน
จากที่ได้กล่าวไปแล้วว่าการให้บริการ Ride-hailing นั้น สร้าง

รายได้ให้แก่ผู้ขับขี่จนสามารถยึดถือเป็นอาชีพได้ จึงส่งผลต่อภาพรวม 
คือ ประเทศไทยจะมีอัตราการว่างงานที่ลดลง นอกจากนี้ จากการ
ส ารวจยังพบร้อยละ 60 ของผู้ขับขี่นั้น เป็นผู้ที่เกษียณอายุแล้ว หรือ
เป็นผู้ว่างงานมาก่อน รวมทั้งมีการสร้างงานต่าง ๆ อันเกิดตามมาจาก
การพัฒนาของบริการทางเลือก เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น ด้วย
บริการของการให้บริการยานพาหนะผ่านแอปพลิเคชันที่สนับสนุนให้
เกิดการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ที่ในอดีตอาจเดินทางไปได้ยาก 
ติดข้อจ ากัดหลายประการ สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึน้ ส่งผลให้ชุมชน
แถบนั้นมีเงินหมุนเวียนมากขึ้น

ลดปัญหาหนี้ครัวเรือน
จากการส ารวจ พบว่า มากกว่าร้อยละ 90 ของผู้ขับ Ride-

hailing มีความคิดเห็นว่า รายได้ที่ได้นั้นมีส่วนช่วยในการลดภาระ
หนี้สินลง ข้อมูลที่ ได้ จากแอปพลิ เคชัน  เกี่ ยวกับการบันทึก
รายได้ของผู้ขับขี่ จะช่วยใช้เป็นข้อมูลประกอบการขอสินเชื่อจาก
ธนาคารได้ ซ่ึงถือเป็นข้อได้เปรียบส าหรับผู้ขับขี่ที่บันทึกรายได้ที่น่า
เช่ือ ส่งผลให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น รวมทั้งอาจ
มีเครดิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

ช่วยในการจัดเก็บภาษีของภาครัฐ
ระบบ Ride-hailing นั้นสามารถช่วยน าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ให้แก่กรมสรรพากรได้ รวมทั้งหากบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทที่จด
ทะเบียนในประเทศไทยและมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย ประเทศไทยก็จะ
ได้รับภาษีจากรายได้ของกิจการเหล่านี้

เสียเวลาในการเดินทาง
เพ่ิมขึ้น 35 นาท/ีการเดินทาง
ข้อมูลจาก ศูนย์วิจัยกสิกร

ของผู้ขับทั้ง GrabCar 
และ GrabTaxi

94% บอกว่ารายได้จากการขับ Ride-hailing 

มีส่วนช่วยในการลดภาระหรือช าระหน้ีสิน

ข้อมูลจาก การส ารวจโดยมหาวิทลัยธรรมศาสตร์ 

22%

25%
มูลค่าตลาด Online Transport และ Food Delivery

2558 2561       2568

Ride-hailing สร้างประโยชน์ส่วนเพิ่มให้กับเศรษฐกิจ ทั้งจาก
รายได้โดยตรงที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ และรายได้ทางอ้อมที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยรายได้เหล่านี้ได้กระจาย
ไปสู่อุตสาหกรรมหลักต่าง ๆ ไม่ว่าจะถูกใช้ไปในการซ้ืออาหาร 
เส้ือผ้า หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ ซ่ึงการใช้จ่ายของผู้ขับขี่
นั้นเป็นการกระจายรายได้สู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นในเศรษฐกิจ ซ่ึงจะ
เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมให้เกิดการขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้

6%
ของ GDP ของภาคขนส่ง

ไทย ในปี 2561

27%
ของ GDP ของภาคขนส่ง

ไทย ในปี 2568
ข้อมูลจาก Google and Temasek 

ข้อมูลจาก Google and Temasek 

ส่งผลต่อ GDP ของประเทศ

ผลกระทบของรถติด
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ภาคการท่องเที่ยว
Ride-hailing ส่งผลในด้านบวกให้กับภาคการท่องเที่ยว เนื่องจากการใช้บริการยานพาหนะผ่านทางแอปพลิเคชัน ช่วยให้นักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติที่ไม่คุ้นเคยกับระบบขนส่งสาธารณะในประเทศไทยสามารถเดินทางไปยังจุดหมายได้ง่ายขึ้น และได้รับความเป็นธรรมในการเรียก
เก็บราคาค่าบริการมากขึ้น อีกทั้งช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารและอุปสรรคทางด้านภาษาระหว่างผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ได้ โดย
พบว่า ในประเทศมาเลเซียมีการร่วมมือระหว่างภาครัฐกับธุรกิจ Ride-hailing ในช่วงการจัดกิจการ SEA Games ให้เข้ามาช่วยอ านวยความ
สะดวกให้กับชาวต่างชาติที่เดินทางมาร่วมการแข่งขัน SEA Games ท าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศมาเลเซียได้รับความ
สะดวกสบายและความปลอดภัย อีกทั้งลดปัญหาการจราจรและปัญหาความหนาแน่นของสถานที่จอดรถรอบ ๆ สนามกีฬาได้อีกด้วย

1 ใน 3 ของผู้โดยสาร Grab เป็นนักท่องเที่ยว

และตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2562 Grab ได้ให้บริการนักท่องรวม

มากกว่า 5 ล้านคน
ซึ่งส่วนมากมาจากประเทศจีน มาเลเซีย เกาหลี สิงค์โปร์ และ
อินโดนีเซีย
ข้อมูลจาก Grab Thailand

นักท่องเที่ยวใช้จ่ายสูงขึ้นร้อยละ 26.7 ในการท่องเท่ียวเนื่องจากการ
ใช้บริการเรียกยานพาหนะผ่านทางแอปพลิเคชันช่วยให้นักท่องเที่ยว
สามารถไปยังจุดท่องเท่ียวได้หลายจุดมากขึ้น
ข้อมูลจาก EDR Group

26.7%↑

42%
ส ารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว 6,870 คน ใน 14 
ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เปิดเผยว่าร้อยละ 42 ของ
กลุ่มมิลเลนเนียลใช้แอปพลิเคชัน Ride-hailing เช่น Uber 
และ Grab ขณะเดินทางท่องเท่ียว
ผลวิจัยจาก Journey of me Insight : What Asia Pacific Millennial 
Travelers Wan

สัดส่วนของลักษณะ

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย
ข้อมูลจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2018  

Group FIT
25 75:

Free Individual Traveler (FIT)
การท่องเที่ยวในปัจจุบันมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป จาก

การท่องเที่ยวแบบกลุ่มใหญ่ (Group) จัดเป็นทัวร์ เปลี่ยนเป็นการ
ท่องเที่ยวที่มีจ านวนคนต่อการเดินทางน้อยลง หรือเดินทางคนเดียว 
(Non-Group) หรือเป็น Free Individual Traveler มากขึ้น ซ่ึง 
Ride-hailing เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่นักท่องเที่ยวเลือกใช้เนื่องจาก
สอดคล้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของตนเอง

แนวโน้มนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป
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การท่องเที่ยวยุคใหม่

เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลหรือยุค 4.0 ยุคที่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
เชื่อมต่อกันหมด รวมถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป จากแต่ก่อนที่
นักท่องเที่ยวเท่ียวแบบกลุ่ม เมื่อมีการเที่ยวแบบ Free Individual Traveler  
มากขึ้น จะเห็นได้ว่าการท่องเท่ียว 1 ครั้ง ย่อมมีเทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชัน
เข้ามาตอบสนองความต้องการในทุกจุดสัมผัสของการท่องเที่ยว ตั้งแต่ ก่อน
การเดินทาง ที่นักท่องเที่ยวสามารถจองโรงแรมหรือที่พักเองได้ผ่านแอป
พลิเคชัน ระหว่างการเดินทาง จนกระทั่งการเดินทางกลับ  ซ่ึง Ride-
hailing สามารถเข้าไปช่วยตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวด้วย
การพาไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ท าให้เกิดความ
สะดวกสบายและความประทับใจตลอดการเดินทาง

ก่อน
ออกเดินทาง

ระหว่าง
เดินทาง

ก่อนเดินทางกลับ

จองตั๋วเครื่องบินผ่านแอปพลิเคชัน

เรียกรถยนต์ผ่าน แอปพลิเคชัน
สู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับ

จองโรงแรมผ่าน Travel Booking

ลงเครื่อง เรียกรถยนต์ผ่าน แอปพลิเคชัน
ไปยังโรงแรม

ใช้ขนส่งสาธารณะระหว่างท่องเที่ยว

เรียกรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน 
ระหว่างท่องเที่ยว

Customer Moment

GPS Tracking 

ระบบแปลภาษา 
ลดอุปสรรรคด้านการสื่อสาร

รูปแบบการช าระเงิน
ที่หลากหลาย

การตรวจสอบประวัติ
ผู้ขับขี่

ระบุราคาชัดเจน
รับรู้ราคาก่อนเรียกรถ

ประสบการณ์ที่ปลอดภัยและโปร่งใสตลอดการเดินทางกบั 
Ride-hailing

ราคาจะเท่าไหร่ ?

จะปลอดภัยไหม ?

ผู้ขับขี่อยู่ถึงไหนแล้ว ?
ตอนนี้ผู้ขับขี่พาเราไปถงึไหนแล้ว ?

จะจ่ายเงินอย่างไร?

ถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้น
ขอความช่วยเหลืออย่างไร ?

Ride-hailing

พฤติกรรม Touch point

ความคิดเห็นจากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ที่มาเที่ยวในไทย

“...I prefer Grab because price is fair
...don’t need to negotiate”

“...I don’t like to pay cash when I 
travel ...using Grab I can use my 
Alipay”

“...Really hard for me to 
communicate but using Grab can 
translate...” 

Italian

Chinese

American

“...Grab is the best useful Apps for 
me when I’m traveling. It’s easier 

than to find public transportation…”
Japanese

ท่องเที่ยวแบบ 4.0
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สนามช้าง อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ จัดสุด
ยอดการแข่งขันชิงแชมป์รถจกัรยานยนต์ทางเรียบอนัดับหนึ่งของ
โลก (MotoGP) ซ่ึงมีผู้ เข้าร่วมชมงานและนักท่องเที่ยวกว่า 
222,535 คน และท ารายได้ให้การท่องเที่ยวไทยมากกว่า 3,000 
ล้านบาท

โมเดลการพาบุรีรัมย์สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะผ่านระบบขนส่ง
อัจฉริยะ (Smart Mobility) ที่ Grab และบุรีรัมย์วางเป้าหมาย
ร่วมกัน ผลักดันวิสัยทัศน์ “บุรีรัมย์โมเดล” มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยวพร้อมยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับชาว
บุรีรัมย์อย่างยั่งยืนด้วยระบบ Sharing Economy

Case : Grab จังหวัดบุรีรัมย์

บุรีรัมย์มีไฟล์ทบินต่อวันถึง 10 ไฟล์ท แต่กลับมี
แท็กซ่ีรองรับผู้โดยสารเพียง 15 คัน ท าให้ไม่
เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว

บุรีรัมย์จึงจับมือกับ Grab เพื่อเสริมการเดินทาง
ให้เพียงพอ สร้างโอกาสในการท ารายได้เพิ่มแก่
คนในจังหวัด

ผู้ขับขี่ Grab กว่า 

600 คน ในบุรีรัมย์

ให้บริการนักท่องเท่ียวชว่ง MotoGP กว่า 

15,000 คน
สร้างรายได้เสริมแก่เศรษฐกิจท้องถิ่น 

กว่า 1 ล้านบาท

Grab จับมือกับททท. จัดแคมเปญ “แกร็บสิ”

Grab ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น 25 ชุมชน ซ่ึงสอดคล้องกับพันธกิจ

ของ Grab ในการมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้แก่

ผู้คนในชุมชนผ่านการท่องเท่ียว

การท่อง เที่ ยวแห่ งประ เทศไทย (ททท . )  มุ่ งส่ ง เสริม ให้

นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงการ

จัดแคมเปญท่องเที่ยวพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น เป็นอีกหนึ่งกลไกในการ

กระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวซ่ึงเป็นรายได้

หลักของประเทศเข้าสู่ชุมชน โดยการพัฒนาคมนาคมขนส่ง ซ่ึงนับว่า

เป็นโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ จะเป็นการผลักดันการ

ท่องเที่ยวในชุมชนใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังช่วย

ยกระดับความสะดวกสบายให้แก่นักท่องเที่ยว

เทรนด์การท่องเที่ยวเมืองรอง
ปี 2561 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เน้นกระตุ้น

ท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นและเมืองรอง เพื่อกระจายโอกาสเชิงพื้นที่ 
เพื่อกระจายโอกาสเชิงพื้นที่และกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่น โดยคาด
ว่าจะมีจ านวนนักท่องเที่ยวเข้ามาไทย 36-37 ล้านคน และสร้าง
รายได้กว่า 3 ล้านล้านบาท 

ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 
55 เมืองรอง ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
สามารถน าค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวเมืองรองมาลดหย่อนภาษี
ตลอดปี 2561 ได้ 

คาดว่าแคมเปญนี้จะช่วยเพิ่มจ านวน
นักท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรองไม่น้อยกว่า 13 
ล้านคน และสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก
กว่า 3.5 แสนล้านบาท 

ยอดเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศและรายได้
ข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ

ข้อมูลจาก มติชน

154 1,000,000

160 950,0002561

2560

(ล้านเที่ยว) (ล้านบาท)

ขนาดตลาดอุตสาหกรรม Ride-hailing ในประเทศไทย

ปี  2561 Ride-Hailing มี มู ล ค่ า 
21,000 ล้านบาท และจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 
120,000 ล้านบาท ในปี 2568 

ยอดเดินทาง รายได้
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ความเห็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น (Stakeholders)

“Taxi กับ Ride-hailing จะต้องมีประเด็นที่ท าให้ทั้งสองกลุ่มนี้อยู่ร่วมกันได้ ในหน่วยงาน
ของภาครัฐ เราก็ต้องคิดว่าจะต้องมีธุรกิจใหม่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขให้สองกลุ่มนี้อยู่ร่วมกันได้ 
ถ้ามีคนที่ท าแพลตฟอร์มดี ๆ ขึ้นมาก็น่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้”

-- ภาครัฐ

จากกการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ การสัมภาษณ์ และการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน หรือ Ride-hailing 

พบว่า ปัจจุบันในประเทศไทยยังมีปัญหากับการให้บริการและการใช้บริการ Ride-hailing จากรูปแบบการด าเนินชีวิตประจ าวันของคน

เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการคมนาคมในเมอืงท่ีมปีัญหาหลายด้าน การมีระบบ Ride-hailing ช่วยแก้ปัญหาด้านการเดินทางและช่วยส่งเสริมให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงการเดินทางขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ได้สะดวกมากขึ้น นอกจากนั้นระบบ Ride-hailing ยังส่งผลกระทบต่อทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคมมากมาย จากผลการศึกษาพบว่ามีอยู่ 4 ประเด็นที่ยังเป็นที่ถกเถียงในสังคม ดังนั้นศูนย์ให้ค าปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC) จึงได้เชิญชวนทุกภาคส่วนที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในระบบ Ride-hailing มาระดมความคิดเพื่อแบ่งปัน

ความคิดเห็นและมุมมองที่มีต่อระบบ Ride-hailing เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบ Ride-hailing ในประเทศไทย เพื่อหารือประเด็น

ดังกล่าว

การสนทนากลุ่ม (Focus Group)

ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group)

ผู้โดยสาร

ผู้ขับรถแท็กซี่บริษัทผู้ให้บริการ
แพลตฟอร์ม 
Ride-hailing

ผู้ขับขี่ Ride-
hailing

ภาครัฐ
ตัวแทนจากกรมการขนส่งทางบก (DLT)
บทบาท: ผู้ควบคุมและดูแลการคมนาคมทางบก

ภาคการท่องเที่ยว
ตัวแทนจากสภาอตุสาหกรรมท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย (TCT) 
บทบาท: สนับสนุนด้านการท่องเท่ียวและสวัสดิ
ภาพของนักท่องเท่ียว

ภาครัฐ
ตัวแทนจากส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
บทบาท: ส่งเสริมธุรกิจด้านเทคโนโลยี
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1ความปลอดภัย

มาตรฐานผู้ขับขี่
และรถยนต์

คว
าม

ปล
อด

ภัย

ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ คุณ ภ า พ ก า ร
ให้บริการของรถแท็กซ่ีและ Ride-
hailing ครอบคลุมเรื่องประเภท
รถยนต์ ใบขับขี่สาธารณะ และ
การจดทะเบียนรถยนต์

ราคาค่าโดยสาร
การก าหนดราคาค่าโดยสาร
ที่ เหมาะสมและยุติธรรม
ส าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 
(Fixed fare and Dynamic 
fare)

ประโยชน์ต่อสังคม
ความส าคัญและผลกระทบ
ของการผลักดัน Ride-hailing  
ในประเทศไทย ทั้งในระดับ
ครัวเรือนและระดับประเทศ

1 2
3 4

4 ประเด็นจากการสนทนากลุ่ม

“ใช้ Grab เพราะความปลอดภัยอันดับหนึ่งรวมถึงในแง่
ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท าเบิกจ่ายตามจริงได้ โกงกันยาก
เพราะมี e-receipt เข้าระบบได”้ — ผู้โดยสาร

“ไม่ได้ชมนะ แต่ Grab เนี่ยราคามันได้ มันโดนผู้ขับขี่ 
คุ้มต้นทุนหน่อย มันแฟร์กับผู้ขับข่ี” — ผู้ขับ GrabTaxi

มาตรฐานแพลตฟอร์ม
ความส าคัญของการมีมาตรฐาน
ก า กั บ ส า ห รั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร
แพลตฟอร์ม Ride-hailing เพื่อ
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่าย

มาตรฐานแพลตฟอรม์
ความส าคัญของการมีมาตรฐานแพลตฟอร์ม

Ride-hailing เป็นแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมระบบคมนาคมใน
ประเทศ  ภาครัฐควรส่งเสริมให้มีการแข่งขันแต่มีการก าหนด
มาตรฐานควบคุมขั้นต่ า (Minimum Requirement) เพื่อควบคุม
ผู้ประกอบการที่จะเข้ามาในตลาดให้มีคุณภาพ เนื่องจาก Ride-
hailing เป็นเรื่องเกี่ยวกบัระบบขนส่งสาธารณะที่ต้องรองรับผู้โดยสาร
จ านวนมากต่อวัน มีผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมจ านวนมาก หากไม่
มีการก าหนดคุณสมบัติและมาตรฐานขั้นต่ าไว้ เมื่อเกิดปัญหาจะส่งผล
กระทบในวงกว้าง อีกทั้งเป็นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน ดังนั้นการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าที่ต้องมีส าหรับผู้เข้า
มาในอุตสาหกรรมนี้เป็นสิ่งจ าเป็น  

“อยากให้ภาครัฐสนับสนุนการลงทุนและแข่งขันกับธุรกิจ[ยุค
ใหม่]แบบนี้ แต่ก็คิดว่าภาครัฐควรมีการบังคับมาตรฐานขั้นต่ า อย่าง
น้อยเร่ืองมาตรฐานความปลอดภัยก่อนอนุญาตให้บริษัทให้บริการ” 
— ผู้โดยสาร

“ภาครัฐควรก าหนด minimum requirement ของผู้ที่จะเข้า
มา เพราะถ้ารอให้ผู้เล่นปรับตัวตามกลไกตลาดให้มีมาตรฐานขั้นต่ า 
อาจไม่มีความทั่วถึงของมาตรฐานต่างๆ กับบริษัททุกเจ้า” —
ผู้โดยสาร

“ทางเราสนับสนุนstartupที่ท าแพลตฟอร์มแก้ปัญหาพวกนี้ 
เพราะมองว่าถามีคนท าแพลตฟอร์มแบบนี้ จะท าให้หลายๆ อย่างดี
ขึ้น” — ภาครัฐ (DEPA)

32



2

มาตรฐานแพลตฟอร์ม (ต่อ)

มาตรฐานผู้ขับขี่และรถยนต์

มีกระบวนการและมาตรการความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน
ควรมีการท าการตรวจสอบประวัติย้อนหลังส าหรับผู้ที่จะเข้ามา

ในระบบ โดยการตรวจประวัติอาชญากรรมย้อนหลังกับส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ หากมีคดีร้ายแรงจะไม่สามารถเข้าร่วมได้ และ
ในขณะที่อยู่ในระบบ ทางบริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีการใช้ star 
rating เพื่อติดตามความประพฤติของผู้ขับขี่อยู่เสมอ และหากเกิด
เร่ืองร้ายแรงหรือไม่ผ่านคุณสมบัติจะถูกให้ออกจากระบบ เป็นต้น

ควรมี call center ที่มีมาตรฐานและ ประกันอุบัติเหตุส่วน
บุคคลระหว่างการเดินทางให้กับผู้โดยสาร Ride-hailing ทั้งผู้ขับขี่
และผู้โดยสาร สิ่งที่ควรศึกษาแนวทางค่ือเพิ่มความคุ้มครองบุคคลที่
สามให้เทียบเท่ากับแท็กซ่ี
เทคโนโลยี: ความปลอดภัยและความเสถียร

ความพร้อมของเทคโนโลยีในระบบในด้านความความปลอดภัย
ควรมีการพัฒนาต่อเนื่องตามเทคโนโลยีที่ออกมาใหม่ อีกทั้งระบบ
ต่างๆ ความปลอดภัยควร scalable และสามารถบังคับใช้ได้ทั่วถึง
จริงโดยไม่ใช้ hardware ที่ไม่ scalable

ความเสถียรของระบบควรด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการส าหรับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารจ านวน
มหาศาลทั่วประเทศ
องค์กรต้องมีความพร้อม

การใช้บริการ Ride-hailing เป็นการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน
ผ่านออนไลน์ ซ่ึงมีผู้ใช้งานทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารจ านวนมาก องค์กร
และระบบปฏิบัติการที่มีเสถียรภาพจึงเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากต้อง
บริหารจัดการการใช้งานของผู้บริโภคที่ใช้งานพร้อมกันจ านวนมาก 
หากระบบการจัดการไม่เสถียรหรือผู้บริหารขาดประสบการณ์และ
เกิดปัญหาต่าง ๆ จะไม่สามารถติดตามผลได้ 

ประเภทรถยนต์ 
ประเภทของรถยนต์ที่ให้บริการบนแพลตฟอร์ม Ride-

hailing ทั้งเร่ืองขนาดรถและการจดทะเบียนรถ ไม่ใช่ประเด็น
ที่ผู้โดยสารให้ความส าคัญ โดยผู้โดยสารมองว่าการใช้บริการ
รถส่วนบุคคลและรถแท็กซ่ีไม่ได้แตกต่างกันเรื่องความ
ปลอดภัย และผู้โดยสารให้ความสนใจในเรื่องความปลอดภัย
ของผู้ขับ และการไม่ปฏิเสธผู้โดยสาร และรถโดยสารที่ส่งถึงที่
มากกว่า อีกทั้งมีมุมมองว่าทุกคนมีสิทธิ์น ารถยนต์ส่วนบุคคล
มาสร้างรายได้เป็นการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า 

อีกทั้งประเภทรถที่ให้บริการควรมีรูปแบบกว้างขวาง
โดยเฉพาะรถตู้ เพื่อตอบสนองการท่องเท่ียวในรูปแบบ FIT ที่
เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ซ่ึงส่วนใหญ่มาเป็นกลุ่มมากกว่า 4 คน

“ผมไม่ได้กังวลเรื่องรถยนต์ขนาดนั้น แค่ไม่เก่าเกินไปก็โอเค แต่ที่ส าคัญ
คือความปลอดภัยของคนขับและการขับขี่ของเขามากกว่า” — ผู้โดยสาร

“การขับในกรุงเทพนั้นรถติด เครื่องยนต์ใหญ่กว่าก็ไม่มีประโยชน์ มีไปก็
เปลืองน้ ามันเปล่าๆ” — ผู้ขับแท็กซี่

“ภาครัฐควรหาแนวทางให้รถทุกรูปแบบให้บริการได้โดยเฉพาะรถตู้
เพราะความต้องการจากนักท่องเที่ยวที่เป็น FIT มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
โดยแต่ละกลุ่มมากันมากกว่า 4 คน” — TCT

“สีป้ายทะเบียนรถเป็นสีอะไร ใครเป็นแท็กซ่ี ใครมีมิเตอร์ ผมว่ามัน
ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือคุณภาพในการให้บริการ ผมมองว่า 
คนให้บริการดี ก็คือคนใหบริการดี ไม่เกี่ยวกับรถ” — ผู้โดยสาร

“ผมไม่ได้สนใจว่าป้ายทะเบียนรถสีอะไร ผมสนใจว่าเขาจะกดมิเตอร์
หรือเปล่า  — ผู้โดยสาร

“ถ้า track กันได้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารว่าเป็นใคร ท าให้มั่นใจซึ่งกันและ
กัน”  — ผู้โดยสาร

“คิดว่าทุกคน ควรมีโอกาสน าสินทรัพย์ของตัวเองมาสร้างรายได้”  —
ผู้โดยสาร

“ทะเบียนมีผลต่อการเสียภาษีเข้ารัฐ” —ภาครัฐ (DLT)

“การที่จะให้การบริการที่มันเชื่อถือได้ในความปลอดภัยต่อการ
เดินทางของคน ๆ หนึ่ง มันควรจะมี Minimum Requirement 
บางอย่าง เพราะเราเห็นตัวอยา่งมาเยอะพอ จากประเทศไทย จากทุก
ประเทศ ถ้าไม่มีเกณฑ์บางอย่างที่ครบ ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัย 
ระบบแพลตฟอร์มที่มี เสถียรภาพ  มันถือว่าเป็นการไม่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม เพราะนี่คือการเดินทางของคนหมู่มาก เป็นล้าน
คน ถ้าคุณให้ bar ต่ า คุณก าลังเอาชีวิตคนเดินทางมาล้อเล่น”  —
ผู้โดยสาร

“ ผมเคยท าของหายบน Grab แล้วได้คืนเพราะว่าโทรแจ้ง call 
center แล้วมีการตรวจสอบได้ถึงผู้ขับและได้คืน”  — ผู้โดยสาร

“ระบบของ Grab เขาดีมากเลย ขนาดสัญญาณเน็ตผมหาย 
คนขับยังมารับผมถูกที่” — ผู้โดยสาร

“ปัจจุบัน Grab ก็มีการอบรม ตรวจสอบพฤติกรรมอยู่แล้ว ผ่าน
กระบวนการของเค้า แล้วเราก็สามารถปรับปรุงตัวได้เลย เพราะมีฟีด
แบคโดยตรงจากลูกค้า ส่วนเร่ืองใบขับขี่สาธารณะก็คิดว่า มีก็ได้ ไม่มี
ก็ได้ ยินดีที่จะท า ถ้ามันสมเหตุสมผล” — ผู้ขับ GrabCar

“บริษัทตรวจเข้มมาก แค่ผมได้ค าร้องเรียน หรือได้คะแนนดาว
ต่ ากว่าเกณฑ์ ผมมีโอกาสโดนระงับสัญญาณ” — ผู้ขับ GrabCar

“การลงทุนของบริษัทเพื่อให้สามารถบริการได้ทั่วประเทศ ไม่ได้
แค่ลงทุนเทคโนโลยี แต่มีการลงทุนเม็ดเงินและเวลาเพื่อพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล การตลาด และพัฒนาความสามารถขององค์กร
มหาศาลถึงได้บริการที่ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ เชื่อถือด้านความ
ปลอดภัย และเป็นบริษัทที่คนขับหลักแสนเชื่อถือเพื่อสร้างรายได้”
— ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Ride-hailing
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“คนขับเป็นประเด็นส าคัญที่สุด ไม่มีประวัติ บริการดี ขับขี่
ปลอดภัย ระบบไหนที่สามารถให้ผมมั่นใจถึงความปลอดภัย ผมก็
โอเค” — ผู้โดยสาร

“ปัจจุบันที่ผมขับบริษัทตรวจเข้มมาก ประวัติ [อาชญกรรม] ไม่
ผ่านก็ขับไม่ได้ ดาวต่ ากว่าเกณฑ์หรือมีการร้องเรียนเข้ามาก็จะโดน
ระงับสัญญาญ” — ผู้ขับรถแท็กซี่

“คิดว่าใบขับขี่สาธารณะจ าเป็น เพราะตรวจอาชญากรรม 3 ปี
ครั้ง แต่การตรวจสอบไม่ทั่วถึง ยังมีคนเอาใบขับขี่ส่วนบุคคลมาใช้
เยอะ” — ผู้ขับรถแท็กซ่ี

“ยินดีที่จะท าใบขับขี่สาธารณะถ้าตอบโจทย์เรื่องรายได้และ
ความปลอดภัย จะได้ไม่ต้องกลัวโดนจับเวลาไปรับผู้โดยสาร” — ผู้
ขับ GrabCar

“ภาครัฐก็ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานมาเลยว่าต้องผ่านการอบรม A 
B C D จึงจะมาขับ Grab ได้ ดีกว่ามาตัดสินกันที่สี เสื้อ สีป้าย
ทะเบียน  — ผู้โดยสาร

“ปัจจุบันมีผู้ขับหลักแสนที่ใช้ใบขับขี่ส่วนบุคคลอยู่ เมื่อรัฐ
ก าหนดให้ใช้ใบขับขี่สาธารณะส าหรับ ride-hailing ป้ายด า ก็ พร้อม
ที่จะร่วมมือกับภาครัฐให้ผู้ขับสมัครใบขับขี่”ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม 
Ride-hailing

“ภาครัฐพร้อมที่จะรองรับจ านวนผู้ขับขี่ที่ประสงค์ที่จะมาสมัคร
ใบขับขี่สาธารณะ”  —ภาครัฐ (DLT)

“ระบบมิเตอร์แบบเดิมไม่คุ้มค่าต้นทุนสูง รายได้ไม่เพียงพอ” —
ผู้ขับรถแท็กซี่

“ช่วงฝนตกหรือเวลาเร่งด่วน ความต้องการรถแท็กซ่ีจะสูงมาก 
ราคาในแอปปรับเพิ่มขึ้น เราเห็นราคาแล้วโอเค ท าให้ผมมีก าลังใจใน
การไปรับผู้โดยสาร ผู้โดยสารรับได้  ผมก็ไป” — ผู้ขับ GrabTaxi

“ส าหรับ Dynamic Pricing เรายอมจ่ายเพือ่แลกกับอะไร
บางอย่าง เช่น แลกกับการท่ีได้รถเพื่อไปประชุมทนั” — ผู้โดยสาร

“เรารู้ราคาก่อน ถ้าเราโอเค ผู้ขับขี่โอเค ก็ตกลง” — ผู้โดยสาร

“ก าลังศึกษาเรื่องราคาค่าโดยสารแท็กซ่ีมิเตอร์อยู่ เพื่อให้
แก้ปัญหาในวันนี้” — ภาครัฐ (DLT)

“เราเป็นตัวกลางระหว่างผู้ขับขี่รถและผู้โดยสาร การเพิ่มค่า
โดยสารเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ขับขี่รถ แต่ก็ต้องมีการควบคุม
ราคาให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมเพื่อปกป้องผู้โดยสารด้วย — ภาครัฐ
(DLT)

ราคาที่เหมาะสม

มาตรฐานผู้ขับขี่และรถยนต์ (ต่อ)

ผู้ขับขี่
ผู้โดยสารให้ความส าคัญว่าผู้ขับนั้นขับขี่ปลอดภัย ไม่มีประวัติ

อาชญกรรม และมีคุณภาพให้บริการมาตรฐาน
ปัจจุบันระบบของบริษัท ride-hailing ชั้นน าจะมีการตรวจสอบ

ใบขับขี่สาธารณะก่อนเปิดระบบ ตรวจสอบการให้คะแนนผู้ขับโดย
ผู้โดยสาร และการขับขี่โดยใช้ระบบกลางเพื่อก าหนดมาตรฐานความ
ปลอดภัยและการให้บริการ

มีผู้ขับ GrabCar หลักแสนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทตั้งไว้ 
และมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องแต่ปัจจุบันใช้ใบขับขี่ส่วนบุคคล
ให้บริการอยู่ ทางผู้ขับให้ความเห็นว่า หากใบขับขี่สาธารณะมีความ
เหมาะสม ตอบโจทย์ประชาชน และภาครัฐมีความพร้อมรองรับ
จ านวนผู้ขับ GrabCar ก็พร้อมที่จะสมัครใบขับขี่สาธารณะเพื่อ
เข้าเกณฑ์กฎหมายผู้ขับขี่ให้บริการสาธารณะในปัจจุบัน

แต่หากบังคับให้ใช้ใบขับขี่สาธารณะภาครัฐควรมีความพร้อม
รองรับผู้ขับจ านวนมากโดยไม่ส่งผลต่อรายได้ 

Dynamic Pricing
ปัญหาแท็กซ่ีที่ปัจจุบันเป็นกระแสในสื่อเช่นแท็กซ่ีปฏิเสธ

ผู้โดยสารหรือเรียกราคาเหมานั้นเกิดจากค่าโดยสารมิเตอร์ที่ไม่
สอดคล้องกับต้นทุน จึงท าให้ผูขับบางส่วนหาวิธีต่างๆ ที่ผิดกฎเพื่อ
ท าก าไรเพียงพอได้

ผู้ขับแท็กซ่ีให้ความเห็นว่าควรมีการศึกษาว่ามิเตอร์ปัจจุบันยัง
ตอบโจทย์ความเป็นธรรมอยู่หรือเปล่าเพราะราคาไม่สอดคล้องกับ
สภาวะที่ส่งผลต่อต้นทุนและก าไรเช่น จ านวนคนเรียก จ านวนรถ 
ฝนตก และสภาวะอากาศ ณ เวลานั้น

ความเหมาะสมของราคาค่าโดยสาร โดยผู้ขับขี่รถยนต์ผ่านแอป
พลิเคชันและผู้ขับแท็กซ่ี ต้องการให้ค่าโดยสารเป็นแบบ Dynamic 
Pricing เนื่องจากคิดว่าเป็นค่าโดยสารที่คุ้มค่าและยุติธรรม เนื่องจาก
มีมุมมองว่าค่าโดยสารรถแท็กซ่ีตามมิเตอร์ในปัจจุบันไม่ คุ้มค่า 
โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีความต้องการใช้บริการรถแท็กซ่ีมาก
ขึ้น ควรได้รับค่าโดยสารมากขึ้นตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น 

ผู้โดยสารให้ความเห็นว่าเห็นใจผู้ขับแท็กซ่ีที่ติดกับระบบมิเตอร์
ดั่งเดิมและคิดว่าการคิดราคาแบบ dynamic pricing นั้นเป็นอะไรที่
เป็นธรรมต่อทั้งผู้โดยสารและผูขับ ตราบใดที่ผู้โดยสารได้รถและผูขับ
ขี่มีรายได้เพียงพอโดยไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีที่ผิดกฎ

ในเรื่องการควบคุมราคาควรมีการตรวจสอบโครงสร้างราคาของ
รถโดยสารเฉพาะประเภททั่วไป เช่น รถแท็กซ่ี GrabCar เป็นต้น 
และให้ราคาปรับตัวไปตามกลไกตลาด แต่ในกรณีรถยนต์พรีเมียมไม่
ควรมีการควบคุมควรปล่อยไปตามกลไกตลาด เนื่องจากเป็นการ
เสนอทางเลือกการบริการที่ดีกว่าให้แกผู้บริโภค
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4

การส่งเสริมธุรกิจ startup
ปัจจุบันภาครัฐมีการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ Startup ด้าน

นวัตกรรมและมองว่าเป็นส่วนในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ 
เป็นจุดเร่ิมต้นของ Sharing Economy

การเพิ่มขึ้นของการท่องเที่ยวแบบ FIT
รูปแบบการท่องเที่ยวและลักษณะการท่องเที่ยวในปัจจุบัน

เปลี่ยนไป โดยเป็นการท่องเที่ยวแบบ FIT มากขึ้น และนักท่องเที่ยว
มาเป็นกลุ่มเล็กมากขึ้น ท าให้ความสะดวกของการเดินทางเป็นสิ่ง
ส าคัญ

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ขับขี่ได้รับ (Driver experience)
ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Ride-hailing ในประเทศไทยมีการมอบ

สิทธิประโยชน์ให้กับผู้ขับขี่ โดยให้ตามคุณภาพการให้บริการที่ผู้ขับขี่
ที่ได้รับการประเมินจากผู้โดยสาร

ประเด็นอื่น ๆ 
จากการสนทนา

ประโยชน์ต่อสังคม
ด้านการท่องเที่ยว

การพัฒนาระบบ Ride-hailing ในประเทศไทย ควรพัฒนาให้
เป็นแบบ National standard เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
เพื่อให้ง่ายส าหรับผู้ใช้งาน ในปัจจุบันการเดินทางในเมืองรองยังไม่มี
ระบบขนส่งที่ดีมารองรับ ซ่ึงการมี Ride-hailing ท าให้การเดินทาง
ท่องเที่ยวในเมืองรองสะดวกขึ้น ดังนั้นการขยายพื้นที่ให้บริการ 
Ride-hailing ถื อ เป็ นการส่ ง เสริ มภาคการท่อ ง เที่ ยว  ท า ให้
นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการเดินทาง สามารถใช้แอปพลิเคชันเดียว
ในการเดินทางทุกจังหวัดในประเทศ 

ด้านภาษี
การที่ผู้ขับขี่เข้าร่วมในแอปพลิเคชัน Ride-hailing เป็นการท าให้

ผู้ขับขี่เข้าสู่ระบบและท าให้สามารถติดตามรายได้เพื่อจัดเก็บภาษีได้ 
อีกทั้งการที่บริษัทผู้ให้บริการเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย
และมีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง นั่นหมายความว่าทุก transaction ที่
เกิดขึ้นในระบบสามารถติดตามและเก็บภาษีได้ 

“Mass Transit กระจุกความเจริญอยู่แค่ในหัวเมืองใหญ่ การมี
อยู่ของ Grab จะท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางสะดวกมากขึ้น เกิดการ
กระจายรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจ” — TCT

“ชัดเจนว่าเทรนด์การเที่ยวเป็นกรุ๊ปก าลังลดลง การท่องเที่ยว
ด้วยตัวเองเนี่ยมันมากขึ้น และนักท่องเที่ยวก็ต้องหันมาพึ่ง Ride-
hailing ซ่ึงทั้งเราและนักท่องเที่ยวก็รอให้มันถูกกฎหมายสักวัน” —
TCT

“มีข้อมูลว่านักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่อื่นมากขึ้น เช่น เวียดนาม 
เพราะนักท่องเที่ยวชอบไปที่ที่มีระบบขนส่งที่ดีกว่า — TCT

“การท่องเท่ียวเมืองรอง Ride-hailing ส าคัญมาก” — ผู้ขับ 
GrabTaxi

“ถ้า Ride-hailing สามารถใช้ได้ทั่วประเทศ จะเป็นการส่งเสริม
การท่องเท่ียว โดยเฉพาะเมืองรอง” — ผู้โดยสาร

“ควรเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในไทย เสียภาษีในไทย” —
ภาครัฐ (DLT)

มุมมองจากผู้ขับรถยนต์โดยสารผ่านแอปพลิเคชัน
การเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันมีการบันทึกระบบ GPS ท าให้

สามารถติดตามเส้นทางการเดินรถได้ โดยหากผู้ขับขี่โดนร้องเรียน
ที่ไม่เป็นความจริง จะสามารถตรวจสอบกับระบบเพื่อพิสูจน์ความ
จริงได้ทันที ซ่ึงแตกต่างจากการเรียกรถแบบเดิมที่ต้องใช้เวลาใน
การตรวจสอบ 
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หลักการและแนวทางการก ากับดูแล
อุตสาหกรรม Ride-hailing

4
Way Forward for Thailand: 
การพัฒนาโครงสร้างกฎหมายให้อุตสาหกรรม Ride-hailing เป็นประเด็นส าคัญส าหรับทุกภาค
ส่วนในสังคมไทยในวันนี้

77.24% ของประชาชนบอกวา่จ าเป็นต้องแก้ปญัหาการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันอย่างเร่งด่วน

หัวข้อหลักในการต้ังมาตรฐานบริษัทในอุตสาหกรรรม Ride-hailing

มาตรฐานแพลตฟอร์ม
•เทคโนโลยี
•มาตราการ
•กระบวนการ

ข้อมูลจาก นิด้าโพล

จากการศึกษาจะพบได้ว่า Ride-hailing ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยในหลายแง่มุม รวมทั้งประเทศต่าง ๆ ได้เริ่มมีการพัฒนากฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับ Ride-hailing เพื่อให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้เป็นธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค อีกทั้งการจัดการสนทนา

กลุ่มท่ีเกิดขึ้น ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์จากผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน และข้อกังวลต่าง ๆ สามารถสรุปและน าเสนอเป็นประเด็น 5 ข้อ ที่ควร

ค านึงถึงในการก าหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

ปลอดภัย

ยกระดับความปลอดภัย

คมนาคมไทยให้เป็น

มาตรฐานโลก

มาตรฐานการบริการ

ยกระดับประสบการณ์การ

เดิ น ท า ง ใ ห้ ช า ว ไท ย แ ละ

นักท่องเที่ยวทั่วประเทศด้วย

การบริการที่ดีและเทคโนโลยี

เป็นธรรม

ส าหรับผู้ใช้ ผู้ขับขี่ และบริษัท

ที่แข่งขันในอุตสาหกรรม

ส่งเสริมประเทศไทย

ในระดับมหภาค

สร้างโอกาสและแก้ปัญหา

เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว และ

สังคม ส าหรับคนไทย

มาตรฐานผู้ขับและ
รถยนต์
•ผ่านการฝึกอบรม
•ตรวจสอบประวัติ
ก่อนขับ
•รถยนต์ปลอดภัย
•เปิดกว้างให้ประชาชน
ใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่

มาตรฐานบริการ
•ครอบคลุม
•หลากหลาย
•รองรับความต้องการ
ของชาวไทยและ
นักท่องเที่ยว

มาตรฐานราคา
•ผู้โดยสารได้บริการ
คุ้มค่า
•ผู้ขับได้รายได้เพียงพอ

มาตรฐานบริษัท
•เงินทุนพอพียง
•เป็นบริษัทไทย
•เสียภาษีถูกต้อง

1 2 3 4 5
มาตรฐานความปลอดภัย

โจทย์ส าคัญในการพัฒนากฎหมายที่ก ากับดูแลอุตสาหกรรมในไทย
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มาตรฐานความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม
ควรน ามาตรฐานโลกมาตัง้เป็นมาตรฐานไทย

ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนน
เป็นอันดับสองของโลก

ผลส ารวจบริการ Ride-hailing ใน 150 เมืองทั่วโลก
สามารถช่วยให:้

-ลดอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนไดถ้งึ 16.6% ต่อปี
-ลดอัตราการจบักุมผู้ขับขี่ที่เมาแล้วขบัถึง 51.3% ต่อปี

ตัวอย่างบริษัทชั้นน าของโลกที่มีมาตรฐานความ
ปลอดภัยและมีการให้บริการจ านวนมาก

● ตรวจประวัติอาชญากรรมย้อนหลังก่อนเปิดระบบให้ขับ
● ฝึกอบรบด้านความปลอดภัยก่อนเปดิระบบให้ขบั
● เก็บรวบรวมค าวิจารณ์และข้อติชมของลูกค้า
● ศูนย์ Call Center ที่มีมาตรฐาน:

○ ที่ให้บริการตลอด 24ชม.
○ มีพนักงานเพียงพอ
○ มีความพร้อมด้านภาษาเพื่อแกป้ัญหาให้กบันักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ
● ประกันภัยควรอิงตามเท่ียวที่เรียกผ่านแอป แทนการอิงตามรถยนต์หรือ

ผู้ขับขี่เพื่อแก้ปัญหาความคุ้มครองประกันภัยไม่ทั่วถึง

มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก ควรถูกน ามาต้ังเป็นมาตรฐานไทย

มาตราการความปลอดภัย

เทคโนโลยีความปลอดภัย

>10,000 >3,000 >10,000 

>547 >375 >14 

*ข้อมูลเฉลี่ยเที่ยวบริการต่อวัน x 365

ข้อมูลจาก  เว็บไซท์บริษัทต่างๆ, worldatlas, providenceeducation, การวิเคราะห์โดยทีม CONC

1

ล้านเที่ยว/ปี

เที่ยวสะสม

● ระบบประเมินผู้ขับขี่หลังการให้บริการ
● ระบบปุ่มฉุกเฉินภายในแอปพลิเคชัน 
● ระบบแชร์ข้อมูลผู้ขับขี่และเส้นทางให้แก่เพื่อน/ครอบครัวโดยใช้ GPS 

แบบ real-time
● ยืนยันผู้ขับขี่โดยใช้ระบบ Biometric ก่อนให้ขับ
● ระบบ Telematics โดยใช้ GPS ในสมาร์ทโฟนเพื่อตรวจสอบพฤติกรรม

และบ่งชี้ลักษณะการขับขี่ของแต่ละบุคคล
● ระบบเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ก าหนดควรสามารถบังคับใช้ได้อย่าง

ทั่วถึงโดยไม่สร้างรายจ่ายให้กับผู้ขับเพิ่ม
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มาตรฐานผู้ขับขี่และรถยนต์
ควรเน้นความปลอดภัยและตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคต

ข้อสังเกตจากการศึกษา ข้อเสนอแนะมาตรฐานผู้ขบัและตัวรถ

ควรเปิดกว้างให้มีรถหลากหลายเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการ

ควรมีการก ากับมาตรฐานผู้ขับขี่ที่เน้นความปลอดภัย
และมีความเหมาะสม

● ไม่ควรใช้มาตรฐานขนาดเครื่องยนต์เป็นเกณฑ์
● ควรใช้มาตรฐานอายุรถเป็นมาตรฐานความปลอดภัยเป็น

หลัก
-รถทีให้บริการแบบประหยัด เช่น รถเล็กหมวด eco-car

ควรมีข้อก าหนดให้รถใหม่กว่าเนื่องจากระบบความปลอดภัย
มีความล้าหลังรถพรีเมี่ยมของแต่ละแบรนด์ผู้ผลิต

-รถที่ให้บริการแบบพรีเมี่ยมเช่นรถ SUV หรือรถ sedan 
ขนาดใหญ่ที่มีระบบความปลอดภัยควรมีการก าหนดอายุรถ
ให้สูงกว่ารถหมวด eco-car
● ควรเปิดโอกาสกว้างให้ประชาชนเข้าร่วมเศรษฐกิจยุค

ดิจิตอลด้วยทรัพย์สมบัติที่มีอยู่
● เปิดให้รถตู้ให้บริการผ่านแอปฯ เพื่อให้บริการผู้ใช้ที่เป็น

นักท่องเที่ยวและครอบครัว

● ผู้ขับขี่ควรผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนเปิดระบบขับ
● ประชาชนไม่ได้ให้ความส าคัญกับการบังคับใช้ใบขบัขี่สาธารณะ
แต่ให้ความส าคัญกับการที่ผู้ขับขี่ไม่มีประวัติอาชญากรรมและ
ประวัติการให้บริการของผู้ขับขี่ที่มีการอัพเดทและสามารถบังคับ
ใช้ได้จริง
● หากก ากับให้ผู้ขับขี่มีใบขับขี่สาธารณะ ภาครัฐควรมีการพัฒนา
กระบวนการเพิ่มเติมเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งความปลอดภัยและมี
ความพร้อมรองรับจ านวนผู้ขับขี่ที่จะสมัครจ านวนมากโดยไม่ส่งผล
ต่อรายได้ของผู้ขับขี่

-มีความถี่การตรวจสอบประวตัิอาชญากรรมโดยภาครัฐและให้
บริษัทในอุตสาหกรรมสามารถปิดระบบเมื่อมีการตรวจพบการ
กระท าผิดหลังตรวจสอบครั้งแรก

-ความสารถรับสมัครผู้ขับขี่จ านวนมากโดยไม่ส่งผลต่อรายได้
ของผู้ขับขี่

19 km/h
ความเร็วเฉลี่ยช่วงเร่งด่วน

การจราจรในกรุงเทพ
-อัตรารถติดบนทางด่วนในกรุงเทพฯอยู่ที่ 41%
-อัตรารถติดบนท้องถนนในกรุงเทพฯอยู่ที ่57%
-อัตรารถติดโดยรวมในกรุงเทพฯอยู่ที่ 53%

อายุของรถยนต์ส าคัญกว่าขนาดเครื่องยนต์ 

มุมมองประชาชน

ข้อมูลจาก The Nation Thailand, Tom Tom Global Traffic Index, ASEAN CAP Star Car Safety Rating, การวิเคราะห์โดยทีม CONC

นั กท่ อ ง เที่ ย ว  FITที่ ม า
มากกว่า 4 คน มีมากขึ้น 
รถตู้ที่เรียกผ่านแอปฯจึง
ส าคัญในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว

2

Yaris ATIV 
1.2L
2018

VIOS 
1.6L 
2018

VIOS 
1.6L 
2012

Camry 
2.5L 
2012

อัตราการเผาผลาญ
(km/l)

24.8 17.2 15.8 12.8 

การปล่อยคาร์บอน 
(g/km)

120 135  147 183

ความปลอดภัย
ASEANCAP/NCAP 

Ratings

การก าหนดมาตรฐาน
รถยนต์และใบขับขี่
ควรค านึ งถึ งความ
จ าเป็นและเหมาะสม

เราให้ความส าคัญกับ
ม า ต ร ฐ า น ผู้ ขั บ ขี่
มากกว่าตัวรถ

ประชาชนควรมีสิทธิ
ในการน าทรัพย์สิน
ส่วนตัวมาหารายได้

ผู้โดยสาร ผู้ขับขี่

ผู้ขับขี่ สมาคมการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย
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มาตรฐานการบริการขั้นต่ า
เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของชาวไทยและนักท่องเที่ยว

ผู้บริโภคไทยนิยมท าธุรกรรมการเงินผ่านช่องทาง

● ระบบสามารถรองรับจ านวนการเรียกมหาศาลได้ (scalablility)
● ระบบควรมีความเสถียรภาพ (availability)

เทรนด์ของผู้บริโภค เทคโนโลยี และ
เศรษฐกิจ

ควรถูกน ามาต้ังเป็นมาตรฐานการบริการ

เสถียรภาพของเทคโนโลยี

● สามารถให้บริการครอบคลุมทั่วไทย
● สามารถสร้างฐานผู้ขับขี่ทั่วไทย 
● สามารถสร้างฐานผู้ขับขี่เพียงพอต่อจ านวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึน้อยา่ง

ต่อเน่ือง

บริการครอบคลุม

● ระบบแปลภาษาที่รองรับการสื่อสารระหว่างผู้ขับขีก่ับนักทอ่งเที่ยวได้
หลายภาษา

● แอปพลิเคชันผู้ใช้รองรับหลากหลายภาษา

ระบบภาษาส าหรับนักท่องเที่ยว

● รองรับการจ่ายเงินสด
● รองรับการจ่ายเงินแบบelectronic เช่น บัตรเครดิต, บัตรเดบิต, และ E-

Wallet 

ระบบรองรับการจ่ายเงินหลายรูปแบบ

จ านวนประชากรไทย ปี 2561

กรุงเทพฯ 9%

ต่างจังหวัด 91%

ประมาณการจ านวนการเรียกรถ
(ล้านเท่ียว/ต่อปี)

80 140

800

เงินสด
43%

ดิจิทัล
57%

ปี 2562 
ประเทศไทยมีนักท่องเทีย่ว

มากกว่า 39 ล้านคน

59,000 1.7

105,000 2.5

590,000 112568

จ านวนผู้ขับ
และผู้โดยสาร

ล้านคนคน

2561

2558

ข้อมูลจาก  KResearch, 77 ข่าวเด็ด, Visa Consumer Payment Attitudes Survey, ส านักงานสถิติแห่งชาติ, การวิเคราะห์โดยทีม CONC
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มาตรฐานราคา
ควรมีความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้โดยสารและผู้ขับขี่

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (อัตราเงินเฟ้อ) ตั้งแต่ปี 2552

ระบบคิดราคาแบบแท็กซี่มิเตอร์
ควรใช้ระบบการค านวณราคาแบบ 

Dynamic Pricing

High demand Low demand
ข้อมูล Big data

เหตุการณ์
จ านวนผู้ขับ

ราคา

ความหนาแน่นจราจร จ านวนคนเรียก จ านวนผู้ขับ เป็นต้น
ฝนตก ช่วงเร่งด่วน

น้อยกว่าความต้องการ
วัดหยุด ช่วงตี 1-5

มากกว่ากว่าความต้องการ

มีการค านวณราคาแบบ real-time ท่ีสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมจริง

ช่วง high demand มีความสมดุลเพื่อลดการปฏิเสธ
-รายได้ของผู้ขับเพียงพอและมีแรงจูงใจรับผู้โดยสารช่วงเร่งด่วน

-ผู้โดยสารไม่ได้รับการปฏิเสธช่วงเร่งด่วน
ช่วง low demand มีความสมดุลเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ขับ

-ราคาลดลงเพื่อดึงดูดคนเรียกมากขึ้นเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ขับ
ค่าโดยสารตายตัวและค านวณโดยระบบกลาง

-ไม่สามารถมีการโกงได้เนื่องจากค่าโดยสารค านวณโดยระบบกลาง
-แสดงราคาก่อนเรียกระหว่างผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

ค่าโดยสารเป็นธรรมต่อผู้โดยสารและสอดคล้องกับต้นทุนผู้ขับขี่
-ค่าโดยสารส าหรับรถ eco-car หรือรถขนาดเล็กควรมีราคาที่

ประชาชนเข้าถึงได้และเป็นธรรมต่อผู้ขับขี่ในเชิงรายได้
-ค่าโดยสารส าหรับรถขนาดใหญ่ เช่น รถ SUV รถน าเข้า รถตู้ 

และ sedan ควรสามารถตั้งราคาที่สูงกว่าเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้า
ที่มีพลังการใช้จ่ายสูงและเป็นธรรมต่อต้นทุนผู้ขับที่สูงกว่า

1.

2.

•ราคาเงินเฟ้อเพ่ิมขึ้น 17%
•ราคาเริ่มต้นแท็กซี่มิเตอร์ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงจาก 35 บาท*

1.ใช้เวลาระยะยาวในการปรับและแก้ไขราคาให้สอดคล้องกับ
สิ่งแวดล้อม

2.ไม่มีกลไกสร้างความสมดุลช่วงเร่งด่วน vs. ช่วงคนเรียกน้อย
3.แท็กซี่เกิดปัญหารายได้ไม่เพียงพอเม่ือเทียบกับรายจ่ายที่เพ่ิมขึ้น

4.จูงใจให้เกิดการคิดราคาแบบอื่นที่ไม่เป็นธรรมกับผู้โดยสาร เช่น ไม่
คิดราคาตามมิเตอร์ คิดราคาเหมา เป็นต้น

5.แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารเนื่องจากไม่คุ้มค่ากับการให้บริการช่วง
เร่งด่วน

การที่ปฏิเสธบางทีจ าเป็นจริงๆ เพราะไม่คุ้มตอนช่วงเร่งด่วน

กว่าจะปรับราคาทีหนึ่ง ต้นทุนก็เพิ่มข้ึนอีกแล้ว

ผู้ขับแท็กซ่ี

ได้ใช้ทั้งมิเตอร์ดั้งเดิมและระบบ dynamic pricing

คิดว่าระบบ dynamic pricing เป็นธรรมและประสบการณ์ดีกว่าเพราะวา่ ได้รถ

ราคาโปร่งใส่และตายตัว ไม่โดนปฏิเสธ

ข้อมูลจาก  ธนาคารแห่งประเทศไทย, เวิรค์ช้อบ ride-hailing CONC; หมายเหตุ: *มีการเพิ่มค่าโดยสารค่อ กิโลเมตรแต่ไม่ได้เพิ่มราคาเร่ิมต้น, การวิเคราะห์โดยทีม CONC

ผู้โดยสาร

4

rrr

ระบบกลางค านวณค่าโดยสารโดยใช้ข้อมลู Big Data ที่ใช้กลไก
ตลาดสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานแบบ real time

3. 
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มาตรฐานบริษัท
เรียนรู้จากอุตสาหกรรมคมนาคมมหาชนเพ่ือน ามาตัง้มาตรฐานบริษัทขั้นต่ า

กรณีศึกษา: อุตสาหกรรมสายการบินไทย

● เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยเปน็ส่วน
ใหญ่

● จดทะเบียนในไทย
● มีการเสียภาษีถูกต้อง

หลักเกณฑ์มาตรฐานบริษัทขั้นต่ า

เป็นบริษัทไทยและเสียภาษีในไทย

● ทุนจดทะเบียนเพียงพอ
● เงินหมุนเวียนเพยีงพอเพื่อจา่ยผู้ขับขี่

และคู่ค้า

เงินทุนและเงินหมุนเวียนเพียงพอ 
เพื่อประกอบกิจการคมนาคมระดับชาติ

ข้อมูลจาก ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, BBC, เวิรค์ช้อบ ride-hailing CONC, การวิเคราะห์โดยทีม CONC

อุตสาหกรรมสาย
การบินในไทย ช่วง
เ ปิ ด เ ส รี ไ ม่ มี
มาตรฐานบริษัทขั้น
ต่ าที่เข้มงวด 2002-
2017

การแก้กฎกระทรวง
ปี  2017  เ พื่ อ ตั้ ง
มาตรฐานบริษัท
ชั้นต่ า

32 จ านวนสายการบิน
ที่เปิดและปิดกิจการ
ในช่วงปี 2002-2017

• สายการบินไทยทั้งหมดถูก down-grade 

เพราะขาดมาตรฐานข้ันต่ า

• สายการบินไทยไม่สามารถบินไปสหรัฐ

จนกว่าอุตสาหกรรมจะแก้ปัญหาได้
เมื่อบริษัทหยุดกิจการ
•ผู้โดยสารเสียหาย

•พนักงานถูกว่างงาน
•คู่ค้าไม่สามารถเก็บหน้ีได้

•ภาครัฐไม่สามารถเก็บหน้ีได้

การบินพลเรือนและกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงเพือ่ก าหนด
หลักเกณฑ์ขึ้นต่ าในการออกใบอนุญาตสายการบินใหม่ 14 ข้อ

ตัวอย่างกฎกระทรวงท่ีได้ถูกน ามาเป็นมาตรฐานบริษัทข้ันต่ า

● เป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายไทย

● มีผู้ถือหุ้นซึ่งผู้มีสัญชาติไทยเป็นส่วนใหญ่

● อ านาจการบริหารกิจการต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้

มีสัญชาติไทย

● มีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วเต็มจ านวนและมีเงินทุน

เพียงพอต่อการประกอบกิจการ 
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